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VELKÝ NÁVRAT! ESKÁČKO
OPĚT MĚNÍ KOUČE A SÁHLO
PO VYZKOUŠENÉM JMÉNĚ

PO STOPÁCH NEJKRVAVĚJŠÍHO
PŘÍPADU V HISTORII...
BUDETE SE DIVIT!

ZNÁME PRVNÍ FINALISTY V BOJI
O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ TABLO.
KDO USPĚJE VE 2. KOLE? HLASUJTE!
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Martin ZAORAL
Michal KADLEC

JEDNOV, PROSTĚJOV Strašné! Uplynulý čtvrtek před polednem se v Jednově odehrála neuvěřitelná tragédie. Tato místní
část Suchdola na Konicku je aktuálně rozkopána, probíhá zde
několik stavebních investic najednou. Při jedné z nich si bagrista pracující na výkopech pro položení optického kabelu nevšiml muže stojícího za jeho pracovním strojem
a… Při couvání chodce přejel a usmrtil! Muž
neměl vůbec žádnou šanci na přežití, i podle ÞNíN?H;
policistů byla jeho zranění neslučitelná se živoMNL;Hí
tem. Tragédie má samozřejmě dohru, vyšetřo13
vatelé zjišťují, kdo za masakr v Jednově může.
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Rekordní teploty
Prostějov (mik) - Květen je nejen
lásky čas, ale poslední dny nám připravily i nádherné letní teploty, které
během středy a čtvrtku minulého
týdne v Prostějově dokonce překročily tropy. Meteorologové z prostějovské hvězdárny naměřili ve středu
v Kolářových sadech nejvyšší denní
teplotu 27,1 stupně Celsia a ve čtvrtek
dokonce 27,7 stupně Celsia! Však jen
tak dále, vždyť za pár týdnů zahajují
v Prostějově provoz obě koupaliště...
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&21É6327ħð,/2
V Holandské se začne stavět. Bytů
je všeobecně v Prostějově obrovský
nedostatek, obzvláště těch s únosným
nájemným pro seniory a další potřebné občany. Z tohoto pohledu potěšil
plán města prodat pozemky v Holandské ulici soukromému investorovi,
který zde bude mít za úkol postavit dva
domy s komunitním bydlením.
&21É68',9,/2

Desetikoruna nezlákala
Prostějov (mik) – Staré české přísloví, že dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí nebo se pro groš
k zemi ohne, jaksi neplatilo během
úterního dopoledne. Večerník si na
jedné z čerpacích stanic v Prostějově
povšiml na zemi ležící desetikoruny.
Minci samozřejmě zaregistrovalo
více lidí, ale myslíte, že někdo ohnul
záda a vzal ji ze země? „Jé, desetikoruna! Asi ji někdo vytrousil z kapsy,“
okomentovala nález mladá slečna,
která však se svým kamarádem objekt bez zájmu minula. Podobně se
během další půlhodiny zachovali
i mnozí další kolemjdoucí. Zkrátka
co to dnes deset korun je, že?

$VLQÈMDNÙEO½]HQ
Prostějov (mik) – Pozornost desítek
lidí si vysloužil mladý muž, který za
účelem nákupu vstoupil do supermarketu Albert v Janáčkově ulici. Na
ústech měl totiž nasazen respirátor,
což už dnes není povinné. „Asi nějaký blázen,“ komentovala jedna ze žen
počin muže s nasazenou ochranou
dýchacích cest. Žádný blázen! Stále
se najdou lidé, kteří nejen o své zdraví
pečují s daleko větší pozorností než
my ostatní a nechtějí sebe či své okolí
nakazit, byť jen obyčejnou chřipkou.
Tací lidé si nezaslouží, abychom si
z nich dělali legraci, ba právě naopak!

Michal KADLEC

(QVQ/KEJCN-CFNGE

PROSTĚJOV Tímto snímkem se vracíme k nedávné akci Brány památek dokořán, při které měl i Večerník možnost hodně do detailu si prohlédnout věž prostějovské radnice a společně s dalšími účastníky vystoupat až do výšky 47 metrů.
Ano, z této výšky jsme měli celé naše nádherné město skutečně jako na dlani. A byl to úchvatný pohled. Vůbec není
přehnané tvrzení, že prostějovské náměstí patří k těm nejhezčím v celé republice!

Agentura
To ale muselo přijít, jiná alternativa
se ani nenabízí! Agentura Hóser po
včerejším mimořádném jednání prostějovských konšelů zjistila, že vedení
magistrátu přistoupilo k zásadnímu
kroku, jak vyřešit katastrofální situaci
s předraženými energiemi.
„Byli jsme dotlačeni k tomu, že vývoj
na školách a ve všech organizacích
řízených městem se vrací hluboko do
dvacátého století. Ani náhodou nebudeme platit až šestinásobně dražší

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

•• Pondělí ••
Život v pekle. „Znám pouze dvě skutečná životní neštěstí: výčitky svědomí a nemoc,“ napsal francouzský spisovatel Victor Hugo. Obě tato neštěstí
potkala hlavní hrdinku divadelní hry Hana, která, aniž by to měla v úmyslu,
soustavně ničila životy svých blízkých. S oceňovanou inscenací v podání
hned devíti žen do Prostějova dorazilo Klicperovo divadlo z Hradce Králové.
•• Úterý ••
Podvodníkova past. „Když stavíš past z pomluv, ulovíš neštěstí,“ praví jedno
africké přísloví. Martin Kluger z Čunína byl v minulosti odsouzen za podvody. Jakmile jej opět začala vyšetřovat policie, obvinil kriminalistu z toho, že
mu za dost absurdních okolností nabídl úplatek. Dle soudu si vše vymyslel
a kvůli křivému obvinění by měl skončit ve vězení.
•• Středa ••
Společný směr. „Zkušenost učí, že podstatou lásky není to, že se díváme jeden na druhého, ale že se díváme stejným směrem,“ všiml si francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry. Připomenout si Máj coby lásky čas mohli
lidé na koncertě v Konici, na němž vystoupila klavíristka Ludmila Kopečná
Nedomanská a Veronika Vičarová.
•• Čtvrtek ••
Jak se seje mák? Možná jste nevěděli, že mák obsahuje až 12krát víc vápníku než kravské mléko. Je tedy ideální pro prevenci zdravých kostí a zubů.
Podívat se na mák z trošku jiné perspektivy můžete na výstavě, jejíž vernisáž
proběhla v hlavní budově prostějovského muzea.
•• Pátek ••
Pijáci života. „Jsi sám, jitro přichází, mlékaři zvoní bandaskami v ulicích.
Noc se vzdaluje jako míšenka přesličná. Toť Léa pozorná či Ferdina falešná.
A ty piješ ten líh palčivý jako života bol Tvého života, jejž piješ jak alkohol,“
tak zní citát ze slavného Pásma francouzského básníka Guillauma Apollinaira. I jeho poezie zazněla v podání moderátora a herce Jana Čenského na akci
v sokolovně v Dubanech.
•• Sobota ••
Pozdní snídaně. Říká se, že spravedlnost je vlak, který má vždycky zpoždění… Snídaně na podporu fair trade čili spravedlivého obchodu proběhla
u prostějovské knihovny.
•• Neděle ••
Černí andělé. „Nevěřím v existenci andělů, avšak když se na tebe podívám,
přemýšlím, že existují,“ zpívá Nick Cave v nádherné písni Into my arms.
Dokument Nick Cave: This much I know to by true byl k vidění v prostějovském kině Metro 70 na konci týdne, kdy zpěvákovi s ponurým hlasem
zemřel již druhý syn.

Kamna zpátky do škol, kina i divadla
plyn nebo elektřinu. Od 1. ledna 2023
zařídíme dodávky černého uhlí a petroleje. S tím také souvisí investice
do nákupu zařízení v podobě kamen
a petrolejových lamp,“ šokoval primátor Prostějova Francimór Kopačka.
Je tedy nasnadě, že během letošního roku se nejen na školách, ale také
v kině Metro, divadle, celém Národním domě a ve všech magistrátních
budovách začnou dít velké stavební
úpravy. „Všude budou instalována
klasická kamna na topení uhlím nebo
dřevem. Ovšem tady nejde jen o dodávku těchto zařízení, musíme totiž
obnovit kompletní komínová tělesa,
která byla před několika desetiletími
zrušena a zazděna. Kdo by si tenkrát
pomyslel, že se někdy ještě bude ve

školách topit v kamnech,“ uvedl Juraj
Rozháněl, náměstek primátora pro
stavby a topná tělesa v Prostějově.
„Zařídit dodávky černého uhlí nebude
problém. I když podobně jako my postupují desítky dalších měst, v Ostravě
a Karviné z nás mají radost. Obnovují
tam těžbu tohoto černého zlata,“ podotkl ještě Rozháněl.
Je také jasné, že ve všech magistrátních
budovách, školách a kulturních zařízeních se přestane i svítit klasickým
způsobem. Magistrát totiž nechce platit předraženou elektřinu. „Mám za
úkol během co nejkratší doby zajistit
nákup malých petrolejových lampiček
i velkých lamp. Ty budou rozmístěny na chodbách, ve školních třídách
nebo kancelářích. Petroleje by mělo

být také dost,“ sdělil první náměstek
prostějovského primátora Jiří Nikamnepospíchal. Otázkou ale třeba je, jakým způsobem bude zajištěno například promítání v kině Metro. „V tom
už máme také jasno. Bude zakoupen
velký generátor se šlapacími koly. Zaměstnanci kina tak tedy budou během
promítání šlapat na kolech a vyrábět
elektřinu nutnou pro chod promítačky,“ vysvětlila náměstkyně Miládka
Bitva u Sokolova, která má na starost
kulturu v Prostějově.
Za Agenturu Hóser Majkl

Ü½NGJ

150 000
Její víra, že z účtu bude odebráno pouze 120 korun a za
pár dnů přijde poštou vybraný
oděv, se vypařila jako pára nad
hrncem. Neznámá žena naopak
z účtu vysála sto padesát tisíc
korun! Poškozená okamžitě
účet zablokovala a vše oznámila
policii. Pokud se strážcům zákona podaří neznámou pachatelku
zjistit, hrozí jí až čtyři roky kriminálu.

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

1 746

Nezaměstnanost na Prostějovsku
se opět snížila. Bez práce je nyní
v prostějovském regionu necelých osmnáct stovek lidí, z toho
1 028 žen. Firmy naopak hlásí
1 870 volných pracovních míst.
=$8-$/1É6

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Tak to je síla! Další bezmezná
důvěra a hlavně maximální neopatrnost se tentokrát pořádně
vymstily třiačtyřicetileté ženě
z Prostějovska. Ta projevila na
internetu zájem o koupi oděvu
„z druhé ruky“ za 120 korun.
Prodávající pak přes e-mail
poskytla veškeré informace jak
k platební kartě, tak ke svému
internetovému bankovnictví.

Sázka na exprimátora. Také v Prostějově budou sociální demokraté
v následujících měsících bojovat
o holé „přežití“. K tomu, aby v podzimních komunálních volbách
přesáhli vůbec hranici volitelnosti,
jim má dopomoci bývalý úspěšný
primátor Miroslav Pišťák z pátého
místa kandidátky. Ve třiaosmdesáti
letech... Je to opravdu potřeba?

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.

YURII HORODIUK
se narodil 24. ledna 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. června
2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, měří okolo 175 centimetrů, má hubenou postavu, šedé oči
a hnědé rovné vlasy.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

PAVEL ŠUSTR
Je tady velký comeback! Takřka po
necelém roce se na lavičku fotbalistů
1.SK Prostějov vrací oblíbený a úspěšný kouč, který předčasně ukončil
angažmá ve slovenské Senici, kde
mu klub nevyplácel gáži. Šéf eskáčka
František Jura neváhal a staronovou
tvář okamžitě zlanařil místo Daniela
Šmejkala, jehož z funkce odvolal.
=$6/(&+/,-60(

„MÁM TO MÍSTO
TELEVIZE!“
Seniorce Zdence Steuerové
ze Sídliště Svobody se na balkóně
usídlila kosí rodinka, na kterou
nyní nedá dopustit.

POÈASÍ
v regionu
Pondìlí

19/9 °C
Přemysl

¶WHUÙ

24/11 °C

Støeda

25/10 °C

Ètvrtek

25/11 °C

Pátek

26/12 °C

Aneta
Nataša

ANDRII LAZARIUK

Ivo

se narodil 9. prosince 1994 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 24. května
2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 27 do 30 let a měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší informace k hledanému nejsou známy.

Zbyšek

6RERWD 23/11 °C

Monika

Nedìle

23/12 °C
Emil
Zdroj: meteocentrum.cz
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0WNVÆéÊUNQPGLéVGP÷LwÊJQRGTKQFKMCXTGIKQPWX[wNQ
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35267Ď-29 ÿDV OHWt MDNR YRGD D QL
NGR D QLF QHPOiGQH 6WHMQď WDN QHM
ĀWHQďMåt SHULRGLNXP Y UHJLRQX MHKRç
UHGDNFHVHRYåHPVWiOHFtWtYHOLFHPOD
GiDSOQiHOiQX9çG\ĨMHMtWHSUYHSďW
DGYDFHWOHW$QRMHWRPXXçWDN1XOWp
ĀtVOR 35267Ď-296.e+2 9HĀHUQtNX
VSDWĢLORVYďWORVYďWDNYďWQD
7XGtç WHQWR SiWHN VL QD QiV GHMWH MHGQX
VNOHQLĀNX åWďVWt D ]GUDYt GR WRKR GUXKpKR
ĀWYUWVWROHWt EXGHPH UR]KRGQď SRWĢHERYDW
2E]YOiåĨYGQHåQtGREďNWHUiWLåWďQìPPp
GLtPPRFQHSĢHMH7DNRYpYìURĀtRGY]QLNX
]DORçHQt DOH ]D SRĢiGQp RVODY\ XUĀLWď VWRMt
DYåDN QDSOiQRYDQì NXOWXUQt VSROHĀHQVNì
L VSRUWRYQt SURJUDP SUiYď QD WRWR REGREt
VH UHGDNFH UR]KRGOD SĢL MDUQt NRURQDYLURYp
SDQGHPLLRGVXQRXWQDSRG]LPDçVHYåLFKQL
YUiWt]GRYROHQpDSUi]GQLQ$EXGHSRNRPX
QiOQtFK YROEiFK GR NWHUìFK MDNR QH]iYLVOp
SHULRGLNXPQHFKFHPHSĢL]PtQďQìFKDNFtFK
]DVDKRYDW SR]YiQtP Y\EUDQìFK KRVWĪ SĢL
ĀHPçWLRSRPHQXWtE\VHPRKOLFtWLWGRWĀHQL
6WHMQď MDNR VSRXVWD GDOåtFK RUJDQL]iWRUĪ
VSROHĀHQVNìFKDNFtWDNQ\QtKOHGiPHVSUiY

Qp WHUPtQ\ $OH QHERMWH R QLF QHSĢLMGHWH
-HåWďYOHWRåQtPURFHVHVSROHĀQďSRWNiPH
$ QH MHQRP MHGQRX 2 NRQNUpWQtFK GDWHFK
LSURJUDPXEXGHPHQHMHQVYpĀWHQiĢHYĀDV
LQIRUPRYDW
'RWpGRE\SURYiVFK\VWiPHQHMUĪ]QďM
åtVRXWďçHMDNY\KUiWQDåHSĢHGSODWQp
ĀLERKDWpFHQ\ NOiQt2QHMRULJLQiOQďMåt
WDEORVHMLçQDVWUiQN\9HĀHUQtNXYUiWL
OD SĢLSUDYXMHPHNYt]\KiGDQN\DSĢH
GHYåtPSDNQRYìNDEiWLREVDKQHMĀWH
QďMåtFK UHJLRQiOQtFK QRYLQ 8ç SĢtåWt
SRQGďOt X SĢtOHçLWRVWL YìURĀt RILFLiOQď
SUYQtKR Y\GiQt 35267Ď-296.e+2
9HĀHUQtNX  VHGR]YtWHSUYQt
QRYLQN\NWHUpEXGHPHSRVWXSQďRGKD
ORYDWSRFHOìURNDçGRNYďWQD
1\Qt DOHVSRě SUYQtFK SiU VORY 1ďNRPX
VH PĪçH ĀWYUWVWROHWt ]GiW MDNR YďĀQRVW DOH
QDRSDN ² FR WR MH SďWDGYDFHW URNĪ çLYR
WD" 0ĪçHPH YåDN YHĢHMQRVW XMLVWLW çH SUR
H[LVWHQFL 9HĀHUQtNX MH WR RSUDYGX KRG
Qď =D WX GREX VH UHGDNFH ]iVOXKRX SLOQp
D ĀDVRYď YHOLFH QiURĀQp SUiFH GRVWDOD QD
~SOQì YUFKRO REOtEHQRVWL D 9HĀHUQtN SRVWX
SHP OHW GUWLO MHGQR NRQNXUHQĀQt PpGLXP
]D GUXKìP 9\GUçHO MVPH L PQRKp NUL]H
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Prostějov a jeho obyvatelé všech generací letos znovu žijí sportem. Ukázaly to
uplynulé dny, během nichž jsme o sobě
dali opět hlasitě vědět. Nejprve zástupci
našeho města zanechali výraznou stopu
v anketě Sportovec roku Olomouckého
kraje. Cenu Olomouckého kraje získal Jiří
Novák, bývalý tenista a současný trenér,
vítěz sedmi turnajů prestižního okruhu
ATP ve dvouhře a osmnácti ve čtyřhře,
reprezentující prostějovský tenisový klub.
Cena pro nejlepší juniory putuje do stejné
organizace, z vyhlašování si ji odnesl zdejší
mládežnický tenis. Laureátem Čestné ceny
Olomouckého kraje za rok 2021 je pak
dlouholetý fotbalový brankář a v současnosti předseda prostějovského nohejbalu
spadajícího pod Sokol Jaromír Faltýnek.
Několik dní poté proběhl také další ročník
tradiční Čokoládové tretry dávající prostor
pro sportování dětí a mládeže, který mi
účastí i výkony mladých závodníků udělal velkou radost. A sportovní události ani
zdaleka nekončí, na konci června proběhne v kraji Olympiáda dětí a mládeže, kterou bude znovu hostit také naše město.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

Kosí rodinka na balkóně
„Mám to místo televize,“

PROSTĚJOV Seniorka ze Sídliště Svobody v Prostějově má o zábavu postaráno. Zatímco před dvanácti lety kosí hnízdo ze svého balkónu panelového domu kvůli vysazeným muškátům zlikvidovala v samotném zárodku,
letos už aktivně pomáhá kosí rodince. Samička se společně se samečkem
uhnízdili natrvalo na balkóně a poctivě se střídají v sezení na pěti vajíčkách.
Do dvou týdnů by se tak mohla kosí rodinka pořádně rozrůst přímo před
očima majitelky bytu.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Poprvé se kosi chtěli na mém balkóně
uhnízdit před dvanácti lety a začali si zde
už dokonce stavět hnízdo. Tenkrát jsem jim
ale to hnízdo zrušila hned v samém zárodku, měla jsem zde totiž spoustu truhlíků
s muškáty. Během dalších let mě kosáčci
jen navštěvovali a já si s nimi povídala.

Vypadali často velmi ochočeně, nebáli se
mě, když si sedli na zábradlí balkónu a já
se k nim přiblížila na půl metru,“ svěřila se
Večerníku Zdenka Steuerová, která až letos
dala kosí rodince možnost k uhnízdění na
jejím balkóně.
Sameček se samičkou přilétli 23. dubna
a v rohu balkónu si začali stavět hnízdo.
„Já jim ho ještě podložila stolečkem, a dokonce jsem na něj položila zbytky koudele, které jsem doma našla. Kosáčci koudel
použili ke stavbě. O den později ale přišla
bouřka se silným větrem a rozestavěné
hnízdo poničila. Ptáci se však nedali a bě-

NA VÁŠ NÁMÌT

směje se Zdenka Steuerová
hem dalších dní hnízdo dokončili,“ popisovala Večerníku Zdenka Steuerová. Podle
ní se kosí dvojičce na jejím balkóně zalíbilo
natolik, že samička do hnízda postupně nakladla pět tyrkysově modrých vajíček. „Teď
na nich oba vysedávají, samička se samečkem se poctivě střídají, a to i v noci. Jeden
ze sousedů mi řekl, že trvá asi čtrnáct dní,
než se vylíhnou mláďata. Moc se na to těším. Chodím se na hnízdo pravidelně dívat,
mám to jako televizi. Oba ptáci jsou velice
krotcí, můžu se k nim přiblížit na pár centimetrů a dokonce si je i pohladit. Nejsou vůbec vyplašení,“ vyprávěla dáma s úsměvem.
Večerník se o jejích slovech přesvědčil a ke
kosímu hnízdu se rovněž přiblížil, jak jen
to šlo. Krotký pohled samičky sedící na vajíčkách byl roztomilý. „Jakmile se mláďata
vylíhnou, dám vám vědět,“ slíbila při rozloučení Zdenka Steuerová.

<JTWDC\CFXCVÚFP[UG<FGPMC5VGWGTQX¾FQéM¾PCUXÆODCNMÐP÷QRTCXFQXÆMQUÊTQFKPM[
Foto: Michal Kadlec

0JPOîÜ ANO 2011

['(7+1"+`"*í01,h
,ŶƵƚşEKϮϬϭϭǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐWZK^d :Ks^<|DsĞēĞƌŶşŬĞŵ
ƉƎŝĐŚĄǌşƐƉŽǌŶĄǀĂĐşƐŽƵƚĢǎşƉƌŽŽďēĂŶǇŵĢƐƚĂ͘şůĞŵũĞǌĄďĂǀͲ
ŶŽƵ ĨŽƌŵŽƵ ƉƎŝƉŽŵĞŶŽƵƚ ĚƽůĞǎŝƚĠ ŽŬĂŵǎŝŬǇ ǌ ŚŝƐƚŽƌŝĞ WƌŽƐͲ
ƚĢũŽǀĂĂƵƉŽǌŽƌŶŝƚŶĂǌĂũşŵĂǀĄŵşƐƚĂĂŽƐŽďŶŽƐƚŝ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵ
ƐŶĂƓşŵŵĢƐƚĞŵƐƉŽũĞŶǇ͘

21012210063

ŶĞƐƉŽŬƌĂēƵũĞŵĞũŝǎƐĞĚŵǉŵŬŽůĞŵ͘
<ĂǎĚǉƚǉĚĞŶĂǎĚŽŬŽŶĐĞǌĄƎşƐĞŶĂƐƚƌĄŶŬĄĐŚsĞēĞƌŶşŬƵŽďũĞǀş
ũĞĚŶĂŽƚĄǌŬĂ͘ƵĚĞŶĂēƚĞŶĄƎşĐŚ͕ĂďǇŶĂŶŝŶĂůĞǌůŝƐƉƌĄǀŶŽƵŽĚͲ
ƉŽǀĢěĂƚƵǌĂƐůĂůŝďƵěŬŽƌĞƐƉŽŶĚĞŶēŶĢŶĂĂĚƌĞƐƵsĞēĞƌŶşŬƵ͕
ŶĞďŽ ǀǇƵǎŝůŝ ĨŽƌŵƵůĄƎĞ ƉƌŽ ĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬŽƵ ŽĚƉŽǀĢě ŶĂ ǁĞďƵ
ĂŶŽͲƉƌŽƐƚĞũŽǀ͘ĐǌͬƐŽƵƚĞǌ͘
<ĂǎĚǉēƚĞŶĄƎŵƽǎĞǌĂƐůĂƚƉŽŬĂǎĚĠũĞĚŶƵŽĚƉŽǀĢě͘:ĞĚŶŽƵŵĢͲ
ƐşēŶĢďƵĚĞǌĞƐƉƌĄǀŶǉĐŚŽĚƉŽǀĢĚşǌĂƐůĂŶǉĐŚǌĂƚǉĚĞŶŶşŬŽůĂǀ
ĚĂŶĠŵŵĢƐşĐŝƐŽƵƚĢǎĞǀǇůŽƐŽǀĄŶǀşƚĢǌ͘:ĞĚĞŶēůŽǀĢŬƚĂŬďƵĚĞ
ŵŽĐŝŵşƚͣǀŽƐƵĚş͞ǌĂŬĂǎĚǉƚǉĚĞŶũĞĚĞŶŽĚƉŽǀĢĚŶşůşƐƚĞŬ͘
sşƚĢǌŵĢƐşēŶşŚŽůŽƐŽǀĄŶşŽďĚƌǎşũĂŬŽĐĞŶƵǀǇŚůşĚŬŽǀǉůĞƚŶĂĚWƌŽƐƚĢͲ
ũŽǀĞŵ͘sşƚĢǌǌĄǀĢƌĞēŶĠŚŽǌĄƎŝũŽǀĠŚŽůŽƐŽǀĄŶşƉĂŬǌşƐŬĄƚĂŶĚĞŵŽͲ
ǀǉƐĞƐŬŽŬƉĂĚĄŬĞŵ͘ĞůŬĞŵƚĞĚǇďƵĚĞǀǇůŽƐŽǀĄŶŽƓĞƐƚƓƛĂƐƚůŝǀĐƽ͘
EĂ ŬŽŚŽ ƐĞ ƵƐŵĢũĞ ƓƚĢƐƚş ǀ ĚƵďŶƵ͕ ŬǀĢƚŶƵ͕ ēĞƌǀŶƵ͕ ēĞƌǀĞŶĐŝ
ĂƐƌƉŶƵ͕ƚĞŶƐĞƉŽĚşǀĄŶĂŵĢƐƚŽǌƉĂůƵďǇůĞƚĂĚůĂ͘<ĚŽǀǇŚƌĂũĞ
ǌĄǀĢƌĞēŶĠŬŽůŽ͕ďƵĚĞƐŝŵŽĐŝƐŬŽēŝƚƉĂĚĄŬĞŵ͕ŶĂƚĂŶĚĞŵŽǀĠŵ
ƐĞƐŬŽŬƵũĞũďƵĚĞĚŽƉƌŽǀĄǌĞƚǌŬƵƓĞŶǉƉĂƌĂƓƵƚŝƐƚĂǌǀĂŶǉƚĂŶĚĞŵ
ƉŝůŽƚ͘
WşƐĞŵŶĠŽĚƉŽǀĢĚŝǀŽďĄůĐĞŽǌŶĂēĞŶĠͣ^Khd EKϮϬϭϭ͞ŵƽǎĞƚĞƉŽƐşůĂƚĚŽŬŽŶĐĞƚǉĚŶĞŶĂĂĚƌĞƐƵWZK^d :Ks^<|sĞēĞƌŶşŬ͕sĄƉĞŶŝĐĞϭϵ͕
ϳϵϲϬϭWƌŽƐƚĢũŽǀ͘WŽŬƵĚĚĄǀĄƚĞƉƎĞĚŶŽƐƚĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬĠĨŽƌŵĢ͕ǌĂƐşůĞũƚĞŶĂƐŽƵƚĞǌĞΛǀĞĐĞƌŶŝŬƉǀ͘ĐǌŶĞďŽǌĂĚĞũƚĞŽĚƉŽǀĢěǀĞƐƚĞũŶĠŵƚĞƌŵşŶƵ
ĚŽŽĚƉŽǀĢĚŶşŚŽĨŽƌŵƵůĄƎĞŶĂĂĚƌĞƐĞĂŶŽͲƉƌŽƐƚĞũŽǀ͘ĐǌͬƐŽƵƚĞǌ͘hēŝŶŝƚƚĂŬŵƵƐşƚĞĚŽƉĄƚŬƵϮϬ͘ŬǀĢƚŶĂ͕ϭϮ͘ϬϬŚŽĚŝŶ͘

4

16. května 2022

21*.'&<26-;

WWW.VECERNIKPV.CZ

STARÉHO

PO STOPÁCH

PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI
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KOSTELEC NA HANÉ Je to problém snad každého, kdo se dostane do křížku se zákonem. Přestože život ve vězení je „pakárna“, ve
finále je pro mnoho lidí snadnější
přijmout nastolený řád než si na
svobodě vytvářet svůj vlastní,
a přitom ještě zvládat všechny
problémy a dluhy, jež si v minulosti nadělali. Ukázkovým příkladem může být Michal Šindler
z Kostelce na Hané. Osmadvacetiletý muž byl propuštěn před více
jak dvěma lety, žádná procházka
růžovým sadem na něj však ani
poté nečekala.
Michal Šindler před svým uvězněním nepracoval, přesto si naplno
užíval nákladného životního stylu.
Peníze na něj si obstarával prostřednictvím půjček, které si bral na sebe,
na svoji fiktivní společnost, a dokonce i na některé kamarády. K tomu se
přidaly problémy s drogami, policisté jej pod silným vlivem pervitinu
načapali za volantem. Přitom vůbec
neměl řidičák a prakticky neuměl

Napsáno
SĊHG

14. 5. 2012

řídit! Nelze se divit, že ve finále odborníků své závislosti zbavit, což
skončil před prostějovským soumi asi zachránilo život,“ ohlédl se
dem, který jej poslal do vězení.
zpět Michal Šindler, který
„Za tento trest jsem svým
byl po zhruba dvou a půl
způsobem vděčný, kdo ví,
letech propuštěn už
jak bych dopadl, kdybych
v roce 2019. (mls)
zůstal na svobodě a dál
bral drogy. Takhle
jsem se mohl
2À=?ßNíN?
pod dohledem
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5

/KEJCNiKPFNGTO¾XTGLUVąÊMWVTGUVčéV[ąK\¾\PCO[

(QVQCTEJKX288GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Už celou řadu let se město Prostějov
marně snaží prodat zámek ve Ptení, jehož je majitelem.
Před dvanácti lety byl magistrát nucen přikročit k částečné rekonstrukci, jinak by se stavební ruina doslova
rozpadla. Za miliony korun byla položena nová střecha
a došlo i k dalším úpravám, především ke statickému
zajištění nemovitosti. Pokusů prodat zámek bylo nespočet, ovšem dodnes se prostějovská radnice zámku nezbavila. Teď snad ale nadešla ona kýžená chvíle
a dlouhodobý STÍN MINULOSTI konečně zmizí...
Což o to, za posledních deset let se objevilo pár zájemců, kteří
se se svými podnikatelskými úmysly obrátili na vedení města
Prostějov. K prodeji ptenského zámku ale nikdy nedošlo. Jak
se ale Večerník dozvěděl, aktuálně magistrát disponuje hned
čtyřmi vážnými zájemci! A radní se rozhodli konat.
„Už několik týdnů jsme připravovali záměr prodeje zámku ve Ptení, který rada města vyhlásila v úterý 17. května.

2
,
3
milionu!

Máme již aktualizovaný znalecký posudek celé nemovitosti, takže na jeho základě jsme záměr mohli vyhlásit. Mohu
potvrdit, že v tuto chvíli máme čtyři zájemce, které nyní
rada po vyhlášení záměru prodeje osloví. Uvidíme, jestli
se k odprodeji přihlásí,“ sdělil exkluzivně Večerníku první
náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil, v jehož gesci je
starost o majetek města.
Již dříve bylo deklarováno, že magistrát hodlá prodat ptenský zámek za cenu na základě posudku odborníků. „Znalecký posudek je na částku 3,2 milionu korun,“ prozradil
první náměstek primátora s tím, že o konkrétních záměrech
využití zámku u jednotlivých zájemců bude vedení města
informovat až po samotném ukončení jednání.
(mik)
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ƟŸƧƳīŞŸǓƧšþИŤĨƪþƟůýЙƧĨƟŸǤƛýġþ
Zoufalý pohled je na kdysi hojně
navštěvovaný kulturní a společenský klub Oděvního podniku
na Vojáčkově náměstí. V minulosti tomuto centru kultury
v Prostějově neřekl nikdo jinak
než „blešárna“. Její současnost je
však smutná a tristní zároveň…
Dnes je totiž budova snad nejodpudivějším místem ve městě,
její technický stav navíc každým
dnem hrozí havárií! Problém je
ale v tom, že stávající majitelé nechtějí o rekonstrukci, natož o obnovení zašlé slávy ani slyšet...
Minulý týden už došlo k tomu, že
omítka z polorozpadlé nemovitosti
hyzdící Vojáčkovo náměstí spadla

na chodník a málem zranila chodce.
Otázka tak zní i směrem k magistrátu – není v silách města apelovat
na vlastníky domu, aby se špatným
technickým stavem budovy něco
udělali? „To se ale už děje prostřednictvím stavebního úřadu! Ten
vlastníka už několikrát upozorňoval
na havarijní stav budovy,“ prozrazuje
Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Prostějova. „Více dělat nemůžeme. Sám jsem objekt minulý týden
prohlížel a musím říci, že je opravdu
v žalostném stavu. Je to škoda. Vzpomínám si na svá mladá studentská
léta, kdy jsme Klub OP navštěvovali. Pro mladší generaci jen připomenu, že tady bylo kino, koncertní sál,

a dokonce sál, kde se konaly plesy,“
uvedl pro Večerník Jiří Pospíšil.
Současní majitelé budovy jsou dva
Leopold Binko a jeho sestra Jarmila Kracíková. Naše redakce minulý
týden vlastníky „blešárny“ kontaktovala. „Já vám k tomu nemám moc
co říct. Snažili jsme se dům prodat,
ale marně. A pokud jsme přemýšleli o rekonstrukci a obnově kulturního či společenského života v tomto
dřívějším slavném klubu, pak jsme
tuto myšlenku zavrhli. Dnes už
o kulturu není v Prostějově takový
zájem a o nějaké společenské akce
či plesy už vůbec ne. Nevyplatilo
by se to,“ řekl Večerníku Leopold
Binko s tím, že co se týká údržby

„blešárny“, má ji na starost jeho
sestra. „Já už se novinám odmítám k čemukoliv vyjadřovat. Před
časem jsem na toto téma poskytla
jinému regionálnímu periodiku
rozhovor, ovšem ten má vyjádření
zcela překroutil…,“ odmítla naši
žádost Jarmila Kracíková. Než však
položila telefon, jen letmo alespoň
odpověděla na otázku, jakým způsobem zajistí, aby padající omítka
někoho nezranila. „Prosím vás, jaká
omítka? Tu a tam se na chodníku
objeví jen nějaký prach z popraskané fasády, který ale pravidelně
zametám. Lidem žádné nebezpečí
nehrozí,“ nepřipouští si žádný problém Jarmila Kracíková.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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Bývaly zde koncerty, víkendové diskotéky,
plesy a bůhví co ještě. Před deseti lety se
situace okolo bývalého Kulturního klubu
Oděvního podniku zkomplikovala. Bývalý gigant kdysi proslulý stánek prodal, co
mu ostatně jiného tehdy zbývalo. Novým
majitelům byl osud „blešárny“ ovšem zcela
ukradený, nemovitost tak chátrala a chátrala. Vše se začalo měnit k lepšímu zhruba
před třemi lety, kdy budovu získal do svého
vlastnictví nový majitel. Ten se hned pustil do rekonstrukce, a to nejprve zadního
traktu. Před časem Večerník zjistil, že zde
má být ubytovna. Ovšem zcela nový kabát
získává i hlavní budova, takže už tu nehrozí, že se kus omítky rozplácne o hlavu kolemjdoucím. Otázkou však zůstává, zda se
do tohoto prostoru někdy vrátí kultura. To
už asi ne.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Lidická ulice
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2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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Březinova ulice

KRIMI
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Žena sedla na lep vykutálenému
podvodníkovi

Starší klaustrofobik
se zasekl ve výtahu
Nečekaná a hlavně nepříjemná situace potkala ve středu
11. května šestašedesátiletého
muže, který se vracel z nákupu domů, který má v bytovém
domě, takže po vstupu do společných prostor nastoupil do
výtahu. Zmáčkl příslušné tlačítko a výtah se rozjel směrem nahoru, ale po chvíli došlo k jeho
zastavení a zhasnutí všech světel uvnitř kabiny. Pro staršího
muže to byl velice nepříjemný
moment, protože trpí klaustrofobií. Naštěstí měl u sebe mobilní telefon a ihned se obrátil
se žádostí o pomoc na městskou
policii. Vyslaná hlídka zjistila, že
v domě momentálně nejde elektrický proud, který je příčinou
nepojízdného výtahu. Strážníci
kontaktovali firmu zajištující
servis výtahů a za malou chvíli
se na místo dostavil pracovník,
který pomohl vyprostit uvízlého
muže. Díky rychlé pomoci vše
dobře dopadlo a lékařské ošetření nebylo zapotřebí.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

„Rumeček“ jim chutnal

PROSTĚJOV Policisté vyšetřují další případ v řadě, kdy se
až příliš důvěřivá osoba stala obětí internetového podvodu. Žena z Prostějovska nabídla přes sociální sítě k prodeji
obnošené šatstvo. Nabídka za pouhých pár korun se zdála
právem výhodná také pro zatím neznámého muže, který
projevil zájem o nákup za 120 korun. Jenže... Jakmile důvěřivá dáma poskytla potenciálnímu zájemci veškeré své
osobní údaje a také data k účtu, nestačila se pak divit!

Michal KADLEC
Na první pohled ženě žádné riziko
nehrozilo. O to větší bylo její zděšení. „Přes on-line secondhand v pátek
6. května nabízela k prodeji oblečení
třiačtyřicetiletá žena z Prostějovska.
Tentýž den ji kontaktoval zájemce
o koupi jedné z nabízených věcí za sto
dvacet korun. S ním pak komunikova-

ze strany 4

PROSTĚJOV S následky užívání
drog se však Michal Šindler potýká
i na svobodě. A to navzdory tomu, že
dva roky pravidelně docházel na testy prokazující, že s pervitinem skončil. V opačném případě by si musel
odsedět i zbytek trestu.

Martin ZAORAL
„Droga vám nabízí únik z reality, který je
nesmírně lákavý. Obzvláště když se musíte potýkat se všemi problémy, dluhy či
hledáním práce, které vás po propuštění
čekají. Odolat je velmi těžké, ale mně se
to zatím daří,“ svěřil se exkluzivně Večerníku Michal Šindler, jenž již vystřídal
různá zaměstnání. „Nejvíce mi pomohla organizace Podané ruce, kde jsem půl

1DPQwGPÆwCVUVXQUGTQ\JQFNCåGPC\2TQUV÷LQXUMCPCDÊFPQWVMRTQFGLKRąGUKPVGT
PGVRCMUGPGUVCéKNCFKXKV
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

ditelství policie Olomouckého kraje.
Žena si poté ihned nechala zablokovat kartu i bankovní účet a obrátila se
na policii. „Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu neoprávně-

ného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, za který lze dle
trestního zákoníku uložit trest odnětí
svobody na šest měsíců až čtyři léta,
zákaz činnosti nebo propadnutí věci,“
dodala mluvčí krajské policie.
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PROSTĚJOV Nedávno patnáctiletá slečna si v sobotu 7. května
zbytečně přidělala problémy návštěvou obchodu s oblečením.
Přestože na vyhlédnutou košili
peníze měla, rozhodla se „ušetřit“
a oblečení prostě ukrást. Pozorná
ochranka prodejny jí však nedala
šanci utéct a tak celý případ řešili
strážníci městské policie.
„Na prodejní ploše ji zaujala módní
košile a dívka se rozhodla, že takový doplněk by neměl chybět v jejím
šatníku. Vybraný oděv však neskončil v nákupním košíku, ale slečna jej
vložila přímo do svého batohu. Místo
k pokladnám však zamířila rovnou

k východu z prodejny. Její nečestné
chování neuniklo pozornosti personálu, který pachatelku krádeže při
odchodu bez zaplacení zastavil. Přivolaná hlídka zjistila odcizené zboží
v hodnotě 349 korun,“ popsal případ Petr Zapletal, vrchní inspektor
Oddělení prevence Městská policie
Prostějov. „Komplikacím se mohla
mladá pachatelka snadno vyhnout,
protože nezbytnou finanční hotovost na zaplacení vyhlédnutého zboží
měla u sebe v peněžence! Z obchodu
odešla s ponaučením, jak by se neměla chovat a také jí byla udělena pokuta
příkazem na místě za přestupek proti
majetku,“ doplnil Zapletal.
(mik)

PROSTĚJOV Kde chybí úcta k rodičům, tam je potom těžké něco
řešit. Strážníci městské policie ovšem spor mezi mladým hulvátem
a jeho matkou řešit museli. Syn totiž své mamince vyhrožoval fyzickým napadením a slovně ji urážel.
Nebylo to přitom poprvé!
Rodinný spor mezi matkou a synem
řešili strážníci ve středu 11. května
před devatenáctou hodinou v okrajové části města. „Třiadvacetiletý
muž slovně vyhrožoval své devětačtyřicetileté matce fyzickou újmou
a vulgárními výrazy ji urážel. Strážníci na místě zjistili, že mezi osobami
blízkými nedošlo k podobně vypjaté
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situaci poprvé,“
konstatoval Petr Zapletal, vrchní inspektor
Oddělení prevence Městská policie
Prostějov.
Za přítomnosti hlídky došlo ke
zklidnění vyostřeného okamžiku
a syn z bytu odešel ke svému kamarádovi. „Při konfliktu nedošlo k žádnému zranění a nebyla způsobena
jakákoliv škoda na majetku. Svým
chováním je muž podezřelý z přestupku proti občanskému soužití
a všechny zjištěné skutečnosti byly
hlídkou oznámeny správnímu orgánu,“ přidal zastupující tiskový mluvčí.
(mik)

Prostějovští kriminalisté ve
středu 11. května obvinili třicetiletou ženu z Prostějova ze
spáchání trestného činu krádeže, za který lze dle trestního
zákoníku uložit trest odnětí
svobody až na dva roky, zákaz činnosti nebo propadnutí
věci. Žena se od ledna do března letošního roku opakovaně
dopouštěla drobných krádeží
především v obchodech v Prostějově a jeho okolí. Kriminalisté mají zadokumentováno osm
případů, které byly původně
šetřeny samostatně jako přestupková jednání. Protože však
celková škoda přesáhla hranici
deseti tisíc korun, byly ve věci
koncem dubna zahájeny úkony
trestního řízení a nyní bylo zahájeno trestní stíhání. Povedená
dáma kradla různé věci, například šperky, nářadí, cukrovinky,
potraviny, alkoholické nápoje
a podobně. Ve zadokumentovaných případech však byla krátce
po činu, poté co prošla bez zaplacení pokladní zónou, zadržena
zaměstnanci či ostrahou. Celková škoda byla zatím vyčíslena na
bezmála 12 000 korun.
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la přes e-mail. Během zpráv kupujícímu poskytla informace jak k platební
kartě, tak i přístupové údaje k internetovému bankovnictví v domnění,
že jí na účet bude připsána požadovaná částka za prodávané zboží. Opak
byl pravdou. Několika transakcemi
jí z účtu odešlo bezmála sto padesát
tisíc korun,“ informovala Marie Šafářová, tisková mluvčí Krajského ře-
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Hlídka prováděla v úterý 10. května po devatenácté hodině kontrolu
zaměřenou na veřejný pořádek ve
Smetanových sadech. Pozornost
na sebe upoutala trojice, která konzumovala alkoholický nápoj. Jednalo se o dva muže ve věku sedmatřicet a osmadvacet let, se kterými
byla na místě také třiadvacetiletá
žena. Za pěkného počasí skupinka
popíjela ze skleněné půllitrové lahve tradiční Rum. Strážníci trojici
upozornili, že se nachází v lokalitě,
kde je konzumace všech alkoholických nápojů zakázána obecně
závaznou vyhláškou města Prostějova. Otevřená a z části upitá láhev
byla dotyčným odebrána. K popíjení lahodného nápoje se všichni
přiznali, ale s přestupkem nesouhlasili. Strážníci všechny zjištěné
okolnosti oznámili příslušnému
správnímu orgánu k projednání.

Sériová zlodějka
obviněna

roku fungoval jako asistent sociálního
pracovníka. Po skončení předem dané
doby jsem si musel práci hledat sám.
Postupně jsem dělal pekaře, operátora
v automobilovém průmyslu či pomocníka v pěstitelské firmě. Všude jsem bohužel narážel na své psychické i fyzické
limity. Vše komplikuje i má minulost
a záznamy v trestním rejstříku, přesto
bych si jakéhokoliv zaměstnání vážil,“
dodal Šindler, který by se v budoucnu
rád realizoval právě v sociální oblasti.
Před letošními Velikonocemi však byl
opět zhruba měsíc bez práce. Hledání té
nové provázely další komplikace. „Svůj
trest jsem si odseděl a dluh společnosti
splatil, přesto návrat do normálního života je mnohem těžší, než si kdo vůbec
dokáže představit,“ zdůraznil Michal
Šindler.
(mls)
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Martin Kluger nasekal
milionové dluhy
PROSTĚJOV S tím člověkem to jde pořádně z kopce. Svého času
se Martin Kluger pocházející ze Stražiska zaměřoval na dovoz oceli
z Turecka. V těchto dobách si nechal na okraji Čunína vybudovat
rozlehlý dům. Jeho podnikání se však neobešlo bez podvodů, za
které byl odsouzen na tři roky do vězení. Tomu se však vyhýbal,
takže následoval další trest. Když byl po roce a půl podmíněně propuštěn, začala se o něj policie zajímat znovu. Bezprostředně poté,
co byl obviněn v další kauze, sepsal na vyšetřujícího kriminalistu absurdně působící udání. Příliš si tím nepomohl, za křivé obvinění jej
soud uplynulé úterý opět poslal na třicet měsíců za mříže.

EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
Osmačtyřicetiletý Martin Kluger žil ještě před
třemi roky v rozlehlém domě na okraji Čunína
ve směru na Stražisko. Sám sebe označuje za
budovatele nedalekých Čertových rybníků. Ač
byl v minulosti jednatelem celé řady firem,
drtivá většina z nich skončila v likvidaci. Za
podvody vůči autodopravci byl poslán do vězení, do něhož nebyl schopen včas a řádně nastoupit. I poté, co se opět ocitl na svobodě, se karta
k lepšímu neobrátila. Nejenže se se svou vlastní sestrou stále soudí o přístup do rodného
domu, navíc proti němu bylo zahájeno další
trestní stíhání. Když mu začalo téct do bot,
sepsal udání na vyšetřujícího policistu. To
rozeslal na Generální inspekci bezpečnostních

BYLI JSME
U TOHO
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PCQMTCLKèWPÊPC
Foto: Martin Zaoral

sborů a celou řadu dalších institucí. Podle něj si
policista měl říct o úplatek 250 000 korun, a navíc mu měl nadávat „do židů“. Ke svému tvrzení však nepředložil jediný důkaz, a to navzdory
faktu, že si očividně běžně nahrával rozhovory
s jinými lidmi na svůj mobilní telefon.

tost, neboť rozeslal neopodstatněná a nedokazatelná udání i na další osoby,“ zdůraznil Miklenda.
Naopak obhájce upozornil na to, že se celá záležitost nese v rovině tvrzení proti tvrzení.

JEJQIÁFKMJODFJMPK>D

Soud nakonec rozhodl poslat obžalovaného,
který byl nedávno odsouzen k obecně prospěšným pracím, na 30 měsíců do vězení.
„Podobné situace, kdy u sporu dvou stran není
žádný svědek, soud řeší například při znásilnění. V takových případech je nutné srovnat věrohodnost výpovědí obou aktérů. Zde je možné se
rovnou zeptat, komu celá záležitost slouží. Z důkazů vyplývá, že obžalovaný svým křivým obviněním chtěl zastavit či minimálně prodloužit
vyšetřování vlastní komplikované kauzy,“ odůvodnila rozhodnutí soudkyně Adéla Pluskalová.
Rozsudek dosud není pravomocný, obě procesní strany si ponechaly lhůty pro možnost
odvolání.

U soudu se Martin Kluger hájil dost svérázným
způsobem. Sám sebe postavil do role bojovníka
proti korupci, který náhle prozřel a po zhruba
dvou měsících se rozhodl oznámit údajnou žádost o úplatek. Na jakékoliv otázky však odmítl
odpovídat, naopak sám zasahujícímu policistovi
pokládal zmatečné a s celou záležitostí nesouvisející dotazy.
Státní zástupce Jaroslav Miklenda ve své závěrečné řeči mimo jiné zdůraznil, že v případě
obžalovaného se mělo jednat o jakýsi způsob
obrany proti probíhajícímu trestnímu stíhání.
„V tomto případě u něj nejde o ojedinělou záleži-
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V září se na školách
otevře prvních tříd

Vítejte na svìtì

Gabriela TYLOVÁ
3. 5. 2022 | 52 cm | 3,36 kg
Přemyslovice

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

také 120
dětí z Ukrajiny
Adriana MACÁKOVÁ
Barbora RAJTROVÁ

Sofie JAKUBCOVÁ
10. 5. 2022 | 50 cm | 3,30 kg
Krasice

11. 5. 2022 | 47 cm | 2,85 kg
Držovice

BLAHOPØEJEME!!!

Posílejte svá miminka

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

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

11. 5. 2022 | 52 cm | 3,36 kg
Prostějov

Dan NAVRÁTIL
7. 5. 2022 | 50 cm | 3,75 kg
Stařechovice

Jan BÍLÝ
9. 5. 2022 | 47 cm | 2,50 kg
Prostějov

Tak přece! V Holandské

22051110830

20406010592

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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ulici se bude stavět SURãO\~GUåERX

PROSTĚJOV Tyto plány magistrátu se už táhnou také několik let.
Původně radnice chtěla ze svého
postavit v Holandské ulici v Prostějově dva komunitní domy. Na
stavební investici byl už dokonce
vypracován projekt za více než milion korun. Záhy se ale ukázalo, že
městská pokladna výstavbu sama
neutáhne. První záměr prodeje
soukromému subjektu zkrachoval,
přijmout. Pokud je počet žádostí vyšší nyní však o pozemky projevil zájem
než je kapacita školy a jedním z předem kupec. A ledy se tedy konečně prostanovených kritérií byl trvalý pobyt na lomily.
území obce, jedině v takovém případě
může ředitel rozhodnout o nepřijetí dí- Michal KADLEC
Prostějovští radní na svém úterním
těte,“ vysvětlil Jan Krchňavý.
V rámci tohoto tématu je nutné zdů- jednání vyhlásili záměr prodeje poraznit, že aktuálně si už plní školní zemků o celkové výměře zhruba
docházku v Prostějově také děti 1 500 metrů čtverečních s tím, že kuz Ukrajiny, jejichž rodiče uprchli ze pec bude muset zaplatit i za projektosvé země ohrožené ruskými oku- vou dokumentaci na stavbu komunitpanty. „Aktuálně je v prostějovských ních domů pro seniory v Holandské
mateřských školách 31 dětí z Ukrajiny ulici v Prostějově. Záměr prodeje byl
a 89 ukrajinských dětí chodí do základ- vyhlášen formou obálkové metody.
ních škol v Prostějově. Každý týden na „Kupní cena je stanovena ve výši 4,95
internetových stránkách města aktuali- milionu korun za pozemky a k tomu
zujeme počet volných míst v mateřin- 1,2 milionu korun za projektovou dokách i na základních školách. V prvním kumentaci,“ informoval Jiří Pospíšil
případě jde v současnosti o deset, ve (PéVéčko), první náměstek primátodruhém pak 249. Jsme tak připraveni ra Prostějova, do jehož gesce náleží
na další příjem dětí z Ukrajiny, i když majetkoprávní záležitosti města. „Ve
v posledních dvou týdnech jejich příliv smlouvě se kupující zaváže, že ve lhůtě
klesá,“ podotkl Krchňavý, který na zá- do pěti let ode dne uzavření smlouvy
věr popřál hlavně čerstvým prvňáčkům bude dokončena výstavba alespoň
mnoho úspěchů. „Našim novým prv- jednoho bytového domu, včetně vyňáčkům, tedy čerstvě zapsaným, přeji dání kolaudačního souhlasu nebo
ten nejhezčí krůček do světa učení, po- jiného obdobného rozhodnutí správznávání a radosti z nově načerpaných ního orgánu, kterým bude povoleno
znalostí a dovedností. A rodičům přeji jeho užívání. Pro případ prodlení se
trpělivost, pochopení a sílu pro tu nej- splněním uvedeného závazku bude
v kupní smlouvě sjednána smluvní
správnější výchovu svých potomků.“

2TQUV÷LQXUMÆMCwP[D[N[RąKRTCXGP[RTQNGVPÊUG\ÐPWRT¾EGUKX[å¾FCN[P¾MNCF[XG
XÚwKVKUÊEMQTWP
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

2QFNGLKåO÷UVGOX[RTCEQXCPÆJQRTQLGMVWD[UGX*QNCPFUMÆWNKEKO÷N[FQR÷VKNGV
QDLGXKVFXCMQOWPKVPÊFQO[UG\JTWDCVąGOKFGUÊVMCOKD[VQXÚEJLGFPQVGMRTQUGPKQT[

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

pokuta. V případě, že výstavba alespoň jednoho bytového domu nebude
v daném termínu vůbec zahájena, je
zde možnost města od kupní smlouvy odstoupit,“ vyjmenoval podmínky
Pospíšil s tím, že stavební povolení již
bylo vydáno.
Večerník v této souvislosti zajímalo, proč dva komunitní domy
v Holandské ulici nepostaví samo
město, jak mělo původně v plánu?
„Máme spoustu podobných projektů,
ale finanční prostředky jsou omezené.
Z těchto důvodů jsme v tomto konkrétním případě přistoupili k tomu, že

Letos se odhluční
estakáda směrem
na Vrahovice
3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<
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S průběhem
dopravních investic
jsou radní spokojeni

PROSTĚJOV Jak je mnohým známo, v Prostějově nyní probíhají tři
významné krajské investice v podobě rekonstrukcí frekventovaných
komunikací. Vedení magistrátu
je zatím s průběhem rekonstrukcí Vrahovické a Wolkerovy ulice
spokojeno a stejně tak s výraznými
opravami estakády, která je součástí
dálnice D46.
„Aktuálně nás asi nejvíce pálí uzavírka
Vrahovické ulice, ale tady to musím
zaťukat na dřevo, průběh rekonstrukce je velice zdárný a vše probíhá podle

8G8TCJQXKEMÆWNKEKUGLKåFQMQPéWLÊRT¾EGPCRQFNQåÊPQXÆMQOWPKMCEGW\CXÊTMCD[
O÷NCUMQPéKVFąÊXPGåUGRQéÊVCNQ
Foto: Michal Kadlec

plánu. Dokonce jednáme o možnosti,
že úsek od Janáčkovy ulice po náměstí Padlých hrdinů by byl otevřen
už v předstihu. Zatím ale nejsem
schopen říct, v jakém termínu. Na
opravovaném úseku se vyskytl zatím
jediný problém se spodními vodami
a proudy. Co se týká Wolkerovy ulice,
tady jsou přeložky plynu už hotové
a nyní se provádějí přeložky vodovodního řadu. Jakmile i tyto práce
skončí, plynule se přejde na celkovou

rekonstrukci silnice, která si už vyžádá
úplnou uzavírku komunikace,“ sdělil
na nedávné tiskové konferenci rady
města Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora statutárního města
Prostějova. Ten vyjádřil i spokojenost s kvalitou prací při rekonstrukci
estakády Haná. „Celá oprava dálnice
D46 procházející Prostějovem je v režimu Ředitelství správy silnic a dálnic
Olomouckého kraje. Práce taktéž pokračují podle harmonogramu a most
u sídla společnosti FCC Prostějov je
již kompletně asanován. A probíhá
zde už dokonce montáž nových pilotů
tak, aby v letních měsících na ně byla
usazena konstrukce nového mostu.
Pokračuje i rekonstrukce estakády,
kde se provádí odvodnění, izolace
a nový asfaltový povrch. Pochopitelně se řeší i nosníky estakády, které
jsou v dezolátním stavu. Pokud mám
správné informace, tak v letošním roce
se budou řešit i protihluková opatření
u estakády, letos to bude směrem na
8G9QNMGTQX÷WNKEKUGFQMQPéWLÊRąGNQåM[XQFQXQFPÊJQąCFW\CR¾TVÚFPč\FGFQLFG Vrahovice,“ informoval Rozehnal.
M×RNPÆW\CXÊTEGUKNPKEG
Foto: Michal Kadlec
(mik)

tyto lukrativní pozemky nabídneme
a výstavbu komunitních domů zde
zajistí soukromý investor. V podmínkách kupní smlouvy je jasně stanoveno, že pro jiný účel než pro stavbu komunitních domů nesmí nový majitel
pozemky využít,“ vysvětlil Večerníku
Jiří Pospíšil, který ještě prozradil, že na
rozdíl od předchozího a neúspěšného
vyhlášení záměru prodeje před třemi
lety se nyní situace změnila. „Objevil
se velice vážný zájemce o pozemky
v Holandské ulici, proto jsme vyhlásili
nový záměr prodeje,“ potvrdil Večerníku první náměstek primátora.

PROSTĚJOV Celkem pět kašen
ovlažuje v letních dnech ovzduší v Prostějově. Čtyři se nacházejí
v centru města, tedy na náměstí T. G.
Masaryka, Hlaváčkově náměstí, Vojáčkově náměstí a Pernštýnském náměstí. Další kašna je pak na náměstí
Spojenců.
Zatímco na kašně na Pernštýnském
náměstí probíhá aktuálně rekonstrukce
elektrické přípojky, všechny kašny pak
před letní sezónou prošly určitými opra-

vami. „Jednalo se zejména o odstranění
vodního kamene, renovaci povrchu,
drobné zednické a obkladačské práce
s následným nástřikem nanoochrany
proti usazování vodního kamene. Úpravy přišly městskou pokladnu na zhruba
350 tisíc korun. Jsem přesvědčen, že kašny mají ve městech své místo a účel a že
posezení u nich bude opět pro obyvatele
města i návštěvníky příjemné,“ shrnul Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek prostějovského primátora.
(mik)

Radní vyhlásili

konkurz
PROSTĚJOV Ještě jednu záležitost
týkající se městské hromadné dopravy řešili prostějovští radní na svém
úterním jednání. O den později se na
tiskové konferenci rady města Večerník dozvěděl, že město
vyhlásí výběrové řízení
na dodavatele služeb
MHD na roky 2024
až 2034.
„Veřejná soutěž na
poskytovatele služby
městské hromadné dopravy bude vyhlášena ještě
během května a jedná se o dobu deseti let
až do roku 2034. Soutěž nám zpracovává advokátní kancelář tak, aby výběr
byl v souladu se zákonem a všemi

pravidly Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, jehož jsme součástí,“ potvrdila Alena Rašková (ČSSD),
náměstkyně primátora pro dopravu
v Prostějově. Podle ní se výběrové
řízení vyhlašuje už nyní, aby
budoucí poskytovatel
služeb MHD v Prostějově měl minimálně
rok čas na splnění
požadavků. „Jedním takovým je nutnost mít ve
výbavě všechny autobusy na
zemní plyn, jako je tomu dosud.
Žádná nafta ani benzín, protože životní
prostředí v Prostějově nechceme dál zhoršovat,“ přednesla Rašková.
(mik)

Kdo bude
]DMLvyRYDW
ích
MHD dalš
deset let?

Vladimír Průša:
„Už víme, kdy otevřeme
prostějovská koupaliště!“

Foto:
CTEJKX
8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Letošní léto je na dohled
a dlouhodobé předpovědi slibují nádherné tropické počasí. Domovní správa
se rozhodla zahájit provoz krasického
aquaparku a stejně tak vrahovického
koupaliště v pátek 3. června. Jednatel
provozovatele obou prostějovských
koupališť Vladimír Průša (na snímku)
věří v nadprůměrnou návštěvnost,
čímž by se snad dalo zapomenout na
katastrofální loňskou sezónu.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
yy Proč jste pro provoz aquaparku
v Krasicích a také koupaliště ve Vrahovicích zvolili právě první červnový
pátek?
„Na základě víry v krásné, tropické počasí, které od tohoto dne až do konce
srpna u nás bude.“ (úsměv)
yy Jakým způsobem proběhly přípravy na novou sezónu v krasickém
aquaparku? Byly zapotřebí nějaké
náročnější opravy?

„Rozhodli jsme se pro zcela zásadní rekonstrukci tobogánů a skluzavek s cílem
obnovy jejich barvy, lesku a především
skluznosti laminátové plochy. U dětského bazénu jsme rozmístili čtyři velkoplošné slunečníky pro větší pohodlí dětí
a rodičů. Také jsme instalovali nový stůl
na ping-pong.“
yy Jak je připraveno vrahovické koupaliště? Co všechno se tady udělalo
pro to, aby sezóna byla úspěšná a návštěvníci se cítili v pohodě?
„Je již z větší části připravené na napouštění vody. Došlo k oplocení dlážděné
plochy u bazénu tak, aby nedocházelo
k jejímu znečišťování a byly vysazeny
některé nové stromy. Dále zde taktéž
umístíme nový stůl na ping-pong.“
yy Loňská sezóna z hlediska návštěvnosti prostějovských koupališť
dopadla katastrofálně, a to hlavně
kvůli pandemickým opatřením. Co
očekáváte od letních měsíců tohoto
roku?
„Věřím a doufám, že si návštěvníci k nám
opět najdou cestu, mládež přijede vyzkoušet opravené skluzavky a tobogány
a rodiče s dětmi využijí trochu stínu navíc. Letos žádná vládní protiepidemická

opatření v platnosti nejsou, lidé mají na
koupaliště možný vstup bez jakéhokoliv
omezení.“
yy Změnila se nějakým způsobem
cena vstupného pro letošní rok?
„Tak jako všude jinde jsme i my byli
donuceni upravit cenu, a to nejen
kvůli energiím, ale i cenám ostatního
materiálu a služeb. Na druhé straně věříme, že návštěvnost bude velká, takže
to navýšení je pouze dvacet korun za
den. Více vstřícní budeme k našim
věrným návštěvníkům, kteří si koupí
deset vstupů. Nejenže je vstup vyjde
levněji, ale ještě obdrží ke každému
vstupu půjčení lehátka zdarma, což je
bonus v hodnotě šesti set korun. Při
této příležitosti bych chtěl návštěvníky
vyzvat, ať využijí k nákupu vstupenek
on-line prodej, který pro nás zajišťuje síť Ticketportal. Nemusí tak stát
fronty u pokladen. Tyto e-vstupenky
není třeba tisknout, stačí u turniketu přiložit mobil s kódem. Prodej je
buďto přes naše internetové stránky,
nebo zmíněný Ticketportal, případně
na pokladnách budou QR kódy, které
návštěvníky přivedou do on-line obchodu.“

<24#81&#,568ª
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Radní schválí i návrh
na Ceny mìsta
Prostìjova
Prostějov (mik) – Čas utíká jako voda
a již zítra, tj. v úterý 17. května, se opět ke
společnému jednání sejde Rada statutárního města Prostějova. Schůze začíná už
v deset hodin dopoledne a uskuteční se
v zasedací místností v přízemí prostějovské radnice. Konšelé mají na programu
projednání bezmála šest desítek bodů,
přičemž hned v úvodu proberou seznam
jmen osobností, které jsou navrženy na
udělení Ceny města Prostějova za rok
2021. „Pokud ho schválíme, nebudeme
jména zveřejňovat až do jednání zastupitelstva, které se uskuteční čtrnáctého
června. Právě až na zastupitelích bude,
zda navržené osobnosti Ceny města
obdrží,“ připomněl již tradiční postup
František Jura (ANO 2011), primátor
statutárního města Prostějova. Radní
se po schválení darovací smlouvy Azylovému centru a návrhu na zahájení
zadávacího řízení na nákup zásahového
cisternového vozidla pro dobrovolné hasiče z Vrahovic budou zabývat i dotacemi a dalšími záležitostmi města. „Osobně
k nejdůležitějším bodům jednání řadím
schválení účetní závěrky statutárního
města Prostějova za uplynulý rok a stejně
tak schválení závěrečného účtu města za
rok 2021,“ dodal primátor Jura. Zabývat
se bude rada také programem letošních
Hanáckých slavností a stanovením poplatků pro stánkaře během hodů. Na
programu jednání jsou rovněž body týkající se prostějovského školství, dotace
do kultury i životního prostředí.

Armáda bude cvièit,
pøipravte se na hluk
Prostějov (red) – Od pondělí 23. do
úterý 24. května bude ve večerních hodinách na letišti v Prostějově probíhat intenzivní výcvik předsunutých leteckých
návodčích v součinnosti s letectvem. Při
této činnosti se očekává zvýšená hladina
hluku v přilehlých oblastech, které sousedí s letištěm v Prostějově. „Vzhledem
k plnění některých specifických úkolů armády, ke kterým patří i nácviky navádění
útoku letectva na pozemní cíle, bude nad
letištěm ve výše uvedených dnech vyhlášena zóna, ve které budou minimální
výšky letu nad terénem v souladu s předpisy sníženy tak, aby odpovídaly splnění
těchto úkolů,“ oznámila na internetových
stránkách města Jana Gáborová, referentka vnějších vztahů prostějovského
magistrátu.

PUBLICISTIKA
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V září se na školách
otevře 22 prvních tříd
Aktuálně si v Prostějově plní školní docházku
také 120 dětí z Ukrajiny

PROSTĚJOV Zápisy dětí do prvních tříd základních škol
v Prostějově jsou úspěšně za námi a po odečtení duplicit je
zřejmé, že do lavic v září usedne o dvě desítky prvňáčků více než vloni. Jak ale Večerník upozornil náměstek primátora
pro školství v Prostějově Jan Krchňavý, bude v následujících
pěti letech podle zveřejněných odhadů počet dětí v prvních
třídách kolísat, spíš se ale bude snižovat. Zároveň je třeba
podotknout, že školní docházku v těchto aktuálních chvílích
„posiluje“ také 31 dětí z Ukrajiny v mateřských školách a 89
ukrajinských dětí na prostějovských základních školách.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Letošní zápisy dětí do prvních tříd
mohly konečně po dvou letech proběhnout za přímé účasti samotných ratolestí a jejich rodičů. „Jsem velmi rád,
že se i školství vrací do zajetých kolejí
alespoň v otázce klasických zápisů do
prvních tříd. Ty s osobní přítomností
jednoznačně preferuji. Je to přirozené,
nenásilné a efektivní. Budoucí žáci se
reálně seznámí s prostředím, které se
pro ně stane takřka nejdůležitějším teritoriem další části života. Pro učitele i rodiče je zase důležité prvotní posouzení
úrovně a připravenosti dětí pro vstup
do školy,“ pochvaluje si také náměstek
primátora pro školství v Prostějově Jan

Krchňavý (PéVéčko).
Nejen na letošních zápisech je zajímavé i to, že mnozí rodiče přihlašovali své ratolesti do vícero základních škol. Večerník tedy zajímalo,
zda je to běžné a hlavně povolené?
„Ano, to se stává pravidelně. Jsou pří-

pady, kdy rodič zapíše dítě i do tří škol.
Duplicitní zápisy pak řeší ředitelé škol
společně na koordinační schůzce. Tato
praxe neodporuje platné legislativě,“
zareagoval Krchňavý.
Podle konečných výsledků letošních
zápisů prvňáčků je zřejmé, že oproti
loňsku se jich do prvních tříd přihlásilo o 20 víc. „Rozhodně ale nelze říct,
že nastal trend pravidelného zvyšování
počtu dětí nastupujících do prvních
ročníků v našich školách. Podle údajů
z matriky je ale kolísavý a v následujících několika letech se dá očekávat
klesající trend. Předvídat, co s tím udělá
například bytová výstavba v Prostějově, demografický vývoj či nástup dětí
z Ukrajiny do našich škol, je předčasné.
My si můžeme pouze přát, ať se město

SRÄHWz½NÕSUYQÉFKWÔÉG]vYSURVWÈMRYÈ

Chybí nám trest smrti,
ale není doživotí horší?

Okolnosti vraždy v Kostelci na Hané jsou
víceméně známy. Psychicky narušený mladík po smrti bratra a maminky nezvládal
život s vytíženým otcem a dalšími třemi
sourozenci. Prodal část domu, kvůli čemuž
z jejich strany čelil oprávněným výčitkám.
Jelikož on však viděl chybu výhradně v lidech ve svém okolí, rozhodl se jednat. Vzal
vojenské nože a postupně jimi zmasakroval
bratra, sestru i otce. Ušetřil pouze mladší sestru, kterou zamkl na záchodě. Pak čekal na
příjezd policistů.
Přitom celou rodinnou situaci šlo vyřešit
naprosto jednoduše a elegantně. Ve svých

navštěvovat také děti z okolních obcí.
„Na všech základních školách v České republice mohou plnit povinnou
školní docházku děti z kterékoliv obce,
Prostějov nevyjímaje. Spádové obvody mají pouze garantovat zákonným
zástupcům, že dítě ve spádovém obvodu bude přijato k povinné školní
docházce. Rodič může pro dítě vybrat
školu dle vlastního uvážení, spádovou
i nespádovou. Ředitel školy, který o přijetí rozhoduje, vypíše před zápisem
kritéria pro přijetí dětí. Jedním z nich
bývá zpravidla trvalý pobyt na území
obce. Pokud má škola volnou kapacitu
pro přijetí a žádost podají rodiče, kteří
nemají trvalý pobyt v Prostějově, musí
ředitel dítě vzhledem k volné kapacitě

O vzpomínky vás nikdo nepřipraví, maximálně je zapomenete… Proto je dobré „hodit je“ na papír, jak se říká, a v pravý
čas si je osvěžit. Je také dobré si připomenout vzpomínky těch
druhých, a to obzvláště v době, kdy se někteří jiní pokouší překrucovat historická fakta, případně je nenápadně zakrývat. Tím
se teď vracím k tomu, jak se letos na mnoha místech podivně
připomínalo výročí konce nejstrašnější války v dějinách lidstva.
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okud budeme směšovat pojmy
a dojmy, hrušky a jablka, tak si
nikdy pravdu neudržíme. Za minulého režimu jsme slyšeli, že nás osvobodila jen sovětská armáda a teď se
málem bojíme vyslovit to, že nás
osvobodili, kromě Američanů,
Rumunů, Poláků, také vojáci sovětské armády, ve které mimochodem tehdy byli příslušníci všech národností tohoto soustátí. Považuji to
minimálně za historicky nesmyslné,
jiná slova použít nechci.
racím se teď ale raději
ke vzpomínkám zdejšího rodáka Viléma Sachera, který byl součástí
osvobozovací armády a své vzpomínky „hodil“ na papír hned v několika
knihách. Tvrdím, že připomenout si
slova hrdiny je k nezaplacení. Takže
jaké byly poslední dny války v Prostějově? Hovoří Vilém Sacher: „Stačilo
zvednout telefon a na město měly začít dopadat granátové salvy, při této
myšlence jsem se zvlášť dobře necítil.
Přesto jsem věděl, že nezaváhám,
a bude-li třeba, dám povely k palbě.
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Uzavírka v Luèní ulici

Sázení pokraèuje i v kvìtnu
Prostějov (red) – Po výsadbě keřů v lokalitách ulic Mathonova a Rumunská,
výsevu květnatých luk na Cviklu v Čechůvkách nebo obnově trvalkového záhonu na náměstí Odboje během dubna
pokračuje výsadba zeleně v Prostějově
i během májového měsíce. „Prozatím
bylo v květnu mimo sázení komunitního
vysazeno zhruba již stovka stromů. Ty
se sázely například na Sídlišti Svobody
a Edvarda Beneše, v ulicích Bulharská,
Kralická, Studentská a u kostela ve Vrahovicích. Pochopitelně nezapomínáme
ani na samotné centrum města, kde lidé
mohli zaznamenat nové stromy na Přikrylově náměstí či na ulici Blahoslavova.
Mohou se také nově těšit na květenu lilií,
kterou odbor správy a údržby majetku
města pomocí strojní výsadby nechal vysázet,“ zmínil první náměstek primátora
Jiří Pospíšil (PéVéčko) s upřesněním, že
během května se v Prostějově vysadí celkem 228 stromů.

S průběhem

PROSTĚJOV V noci z úterý 10.
na středu 11. května se do Pražské ulice v Prostějově sjely hned
tři jednotky hasičů. Měly naspěch,
neboť v podkroví dvoupodlažního
domu hned v sousedství Azylového centra pro matky s dětmi hořelo. Bleskurychlý zásah odvrátil
daleko větší škody, navíc hasiči ze
silně zakouřených prostor zachránili celkem osm osob. Jedna z nich
však skončila v nemocnici poté, co
se nadýchala zplodin hoření.

Michal KADLEC
Černý dým valící se z jedné z místností domu byl příčinou toho, proč
sousedé okamžitě přivolali hasiče.
„Zasahovali jsme u požáru bytu
v Pražské ulici v Prostějově. Hořela zde jedna neobydlená místnost,
oheň byl však během patnácti minut zlikvidován. Ze silně zakouřeného podkroví jsme zachránili
ve vyváděcích maskách šest osob,
další dvě jsme rychle evakuovali. Kvůli intoxikaci byla předána
do péče Zdravotnické záchranné

služby jedna osoba,“ informovala Lucie Balážová, tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje. „Hasiči dům
odvětrali pomocí přetlakové ventilace, pracovali v dýchací technice,“ prozradila s tím, že zasahovaly
hned tři jednotky, a to profesionální ze stanice Prostějov a také dobrovolní hasiči z Vrahovic a Žešova.
„Na místo byl povolán i náš vyšetřovatel,“ přidala tisková mluvčí.
Dům, ve kterém došlo k požáru,
přímo sousedí s budovu Azylo-

vého centra pro matky s dětmi.
„Zaplaťpánbůh oheň naše klienty
nikterak neohrozil, navíc hasiči
přijeli velice rychle a požár záhy

Večerníku se podařilo kontaktovat
jednu z nájemnic bytu, ve kterém
došlo k požáru. „Nezlobte se, nemám čas vám něco říkat,“ odbyla

redaktora žena, ovšem ve vší slušnosti. Světlo do záhady o možných
příčinách požáru nevnesli ani
sousedé. „Já to opravdu nevím,
ale drbe se tady o všem možném.
Možná ale došlo ke zkratu na elektrice, to vám tady ale asi nikdo neřekne,“ míní seniorka z vedlejšího
domu. „Co vím já, tak jde o velmi
slušnou rodinu, žádné problémy
s ní tady nebyly. To se prostě stane,
nejdůležitější je, že požár nikomu
výrazně neublížil a všichni jsou teď
živí a zdraví,“ poznamenal další ze
sousedů.
O přesné příčině zatím nemají
jasno ani hasiči. „Náš vyšetřovatel předběžně odhadl výši škody
na sto tisíc korun a jako příčinu
požáru určil nedbalost. Konkrétní ale můžeme být až po dalším
šetření,“ poznamenala Lucie Balážová.

klady spojené s dlouhodobým pobytem ve
vězení. Jenže trest smrti byl zrušen a v současnosti se o jeho obnovení ani neuvažuje.
Za trojnásobnou vraždu Markovi P. hrozí 15
až 20 let, velice reálný je však v jeho případě
výjimečný trest. Tím nejpřísnějším je u nás doživotí, které si aktuálně odpykává 40 vrahů.
Ač můžeme trest smrti považovat za zcela
spravedlivý, doživotí by pro odsouzeného
mohlo být mnohem horší. Je k tomu však
nutný jeden předpoklad, že dotyčný v souvislosti se svým strašlivým činem pocítí výčitky
svědomí. Ty jsou totiž společně s vážnou nemocí tím vůbec nejtěžším, co může člověka

potkat, něčím, co je často horší než sama smrt.
Nebuďme však naivní. Není vůbec jisté, že
si podobný egomaniak kdy připustí vinu za
to, co způsobil svým nejbližším. Na druhou
stranu je více než pravděpodobné, že bude
plakat nad tím, že má zcela zničený život.
A snad si alespoň na chvíli uvědomí, že si
za to může pouze on sám. Jen v takovém
případě bude spravedlnosti učiněno zadost.
I bez trestu smrti.

K PŘÍPADU
SE VRACÍME
NA STRANĚ 15

Cítil jsem, že nepřestanu válčit, dokud fašisté nebudou zcela poraženi.
Ať granáty dopadnou na rodné město, možná že ohrozím i své příbuzné,
ale přestanu bojovat teprve tehdy, až
nepřítel bezpodmínečně kapituluje.
Nakonec jsem mohl dát jiný povel
a na město dopadlo jen pár ´zastřelovacích´ granátů, jelikož dorazila zpráva o německé kapitulaci a dělostřeleckého bombardování tak bylo město
Prostějov ušetřeno. Pociťoval jsem
tělesnou i duševní svěžest jako po seskoku padákem trvajícím pět let, jako
by se mi právě teď rozevřel padák, jako
bych konečně doskočil na zelenou
zemi. Radost, stisky rukou, objímání,
smích i slzy, výstřely ze všech zbraní
a přípitky fasovanou vodkou. Zajímavé bylo, že radostné střílení se ozývalo
i z nepřátelské strany. Vjeli jsme do
něj na jeepu od Žešova. U hřbitova
jsem nechal zastavit a bušil na dveře
tamního zahradnictví naproti bráně,
až se mi podařilo koupit květiny. Jednu jsem položil na matčin hrob a druhou na náhrobní kámen s označením

Jiří Wolker – básník. Dál jsme jeli
liduprázdnými ulicemi k radnici. Občas jsme potkali spěchajícího chodce,
u radnice byla skupinka lidí. Zastavili
jsme a všichni se na mne podívali.
Z hloučku se oddělil starší muž v tmavých svátečních šatech. „Vilóšku?“
zvolal poněkud nedůvěřivě. Byl to
můj otec! Objali jsme se. Změnil se.
Vypadal mnohem starší než v mých
představách. Oči se mu zarosily.
„Synku, synku,“ opakoval, „kdyby se
toho dožila maminka.“ Nasedli jsme
do jeepu a jeli napřed domů, pak pro
bratry a sestry a ostatní příbuzné. Pak
došlo na oslavy. Svazky rublů, vytažené z chlebníku, způsobily v hotelu
Grand zázrak. Obdrželi jsme nejlepší salonek, přikouzlilo se dobré jídlo
a nápoje, kromě rodiny se po zprávě
o mém návratu sešlo i mnoho přátel,
známých, spolužáků, bohužel jsem ve
městě mohl zůstat jen několik hodin.
Povinnosti nekončily.“
okud vás předcházející věty
zaujaly a chcete-li vědět
o prostějovském rodákovi a jeho
vzpomínkách víc, doporučuji knihu „Pod rozstříleným praporem“.
A dále doporučuji nebát se hájit
pravdu a fakta a nedopřávat sluchu cenzuře a podivným institucím, protože se opravdu pomalu
dostáváme do Orwellova románu 1984, což opravdu nechceme.

P

Kdo bude
]DMLvyRYDW
ích
MHD dalš
ANALÝZA deset let?

MARTINA
MOKROŠE

Jsem rád, že vedení města při kladení věnců k výročí osvobození
vzdalo hold všem osvoboditelům
a zachovalo celému aktu důstojnost a historické reálie. Ukazuje
tím, že sice umí reagovat na aktuální
události, ale že zároveň umí zachovat
historický fakt nepokroucený a nepoplatný aktuální hloupé době, kdy
někteří nesmyslně hanobí historii.
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zlikvidovali. Nevím, co se v sousedním domě stalo, možná stačil
nedopalek cigarety nebo něco podobného,“ sdělil nám Jan Kalla,
ředitel Azylového centra v Prostějově.

3URÄVHPDIRU\PÈVWRQHXSUDYÉ"
Chtěl bych upozornit na záležitost, která se bohužel opakuje každý rok a na
kterou město vůbec není schopno operativně zareagovat. Také letos se v Prostějově rekonstruují dvě významné silniční komunikace. Mně v tuto chvíli jde
hlavně o Wolkerovu ulici, která je jednosměrně uzavřená. Ale co semafory na
křižovatce ulic Brněnská, Wolkerova a Poděbradovo náměstí? Ty zůstaly bohužel ve stejném režimu, jako když byla Wolkerova ulice normálně otevřená!
Ptám se, proč pro zelenou na semaforu z výjezdu z Brněnské na Poděbradovo
náměstí nebyl zajištěn mnohem delší časový impuls, když se doprava na Wolkerovu ulici stejně nedá zabočit? Těch deset nebo patnáct vteřin nestačí ani na
to, aby z Brněnské odbočilo na Poděbradovo náměstí třeba deset vozidel. Navíc
je hned u banky zastaví další červená na semaforu! Pak ať se nikdo nediví, že je
Brněnská ulice ucpaná až ke hřbitovu!
Jiří Zelenský, Prostějov

20110911702

Prostějov (mik) – Až do konce prvního prázdninového měsíce se musí nejen
obyvatelé Luční ulice smířit s dopravními komplikacemi. „Do 31. července
bude částečně uzavřena komunikace
v ulici Luční v Prostějově–Krasicích. Důvodem je realizace stavby chodníku a vodovodního řadu. Úsek pracovního místa
bude dlouhý zhruba padesát metrů. Po
dobu uzavírky veškerá doprava, včetně
vozidel hasičů a záchranné služby, využije
neuzavřenou část komunikace a okolní
komunikace,“ potvrdil Jan Vejmělek, vedoucí odboru dopravy prostějovského
magistrátu.

bezmála třiceti letech se měl Marek P.
sbalit, odejít od rodiny, osamostatnit se
a už se nikdy zpátky nevracet. Proč toho
nebyl schopný, zůstává otázkou. Zřejmě
byl přesvědčený, že mu ostatní jen ubližují, cítil velkou křivdu a neviděl pro sebe
jiné východisko. Zásadní tak byla nejen
jeho agresivita, ale i totální zahledění do
sebe samého a svých vlastních problémů.
Za trojnásobnou vraždu by nyní měl Marek P. náležitě pykat. Ale je to vůbec možné? Nejadekvátnějším trestem by v tomto
případě, kdy o viníku opravdu nemůže být
pochyb, byl trest smrti. Tak by se ušetřily ná-
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Tak přece! V Holandské
MARTIN ZAORAL
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rozšiřuje, ať vzkvétá a dobře se tady žije.
Pak zde zůstane i více mladých lidí, což
by byla pro naše školy a pro město vizitka dobré práce nás všech,“ konstatoval
náměstek prostějovského primátora
pro školství.
„A mimochodem zápis ukrajinských
dětí do mateřinek a prvních tříd základních škol proběhne v Prostějově
8. června,“ přidal Krchňavý, kterého se
Večerník dále zeptal, zda je už nyní jasné, kolik prvních tříd se v září tohoto
roku otevře? „Ředitelé městem zřizovaných základních škol mají v úmyslu otevřít pro školní rok 2022/2023
celkem dvaadvacet tříd pro žáky prvních ročníků,“ uvedl náměstek s tím,
že prostějovské základní školy mohou

16. května 2022
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Škoda, že město nemá přebytečné peníze na nákup kamer, které by bylo
vhodné rozmístit po celém biokoridoru Hloučela. Proč? Poté, co při nedávném úklidu lesoparku v něm ochránci přírody našli a kolik celkem uklidili
bordelu, bych byl jednoznačně pro, aby kamery hlídaly celý prostor a aby
každého, kdo u Hloučely odhodí byť jediný papírek, policie pomocí záznamů z kamer okamžitě chytila a pokutovala. A to nemluvím o takových lidech,
kteří si dají tu práci, aby k Hloučele odvezli pneumatiky, starou televizi nebo
pračku, pytle s odpadky a podobné věci. I kdyby kamera měla viset na každém stromě, podle mě by se to vyplatilo. Jana Mezulianiková, Prostějov

1DQÈFRVH]DSRPQÈOR
Také já jsem přivítala odklad, ke kterému prostějovští zastupitelé dospěli v otázce
schvalování změn v Územním plánu města Prostějova. Nerozumím tomu tak dalece, zda připravované změny ze strany radnice byly v nějakém rozporu se zákony.
To je na posouzení jiných. Mně osobně spíš vadilo, že celý seznam změn v územním
plánu se vůbec veřejně neprezentoval dostatečně, a navíc široká veřejnost nebyla
zapojena do možnosti podávat námitky. Nebylo totiž žádné veřejné projednávání.
A nechť mi páni konšelé odpustí, jejich takzvané veřejné projednávání pomocí on-line systému přes počítač, to tedy rozhodně nebyla vhodná forma. Na druhé straně
jsem ale přesvědčena, že všechny ty protesty, zejména proti bytové výstavbě v prostoru od nemocnice po biokoridor Hloučela, nejsou ze strany opozice dvakrát košer.
Páni zastupitelé, na něco jste totiž zapomněli! Na jedné straně je tu 1 500 protestujících, kteří odmítají údajné ničení přírody. Na straně druhé je zde ovšem minimálně
dvojnásobek Prostějovanů, kteří nemají kde bydlet a kteří by nové byty zcela uvítali!
Na tuto skutečnost se ale nemyslí!
Jiřina Dosedělová, Prostějov
Opravdu to stojí za to?
Může mi někdo vysvětlit smysl cyklověže, kterou má město stavět u hlavního
nádraží? Copak si někdo na úřadě myslí, že místo toho, aby našinec opřel kolo
o zábradlí a společně s uzamknutím nad tím strávil několik vteřin, bude složitě ukládat kolo do cyklověže zhruba deset minut? Myslím si, že využitelnost
cyklověže bude takřka nulová, protože jsme lid velice líný a pohodlný. Navíc
se toto monstrum má stavět na místě, kde je aktuálně trávník a vysazené letité
stromy. To opravdu stojí městu za to?
Vilém Dvořák, Prostějov

22031610385
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788 hlasů

QH3RVWXSXMt

5. Oktáva, Cyrilometoděj. gymnázium, kavárna Avatarka, nám.T. G. M. 234 hlasů
6. 4.A, Obchodní akademie, Maso uzeniny Makovec, nám. T. G. M. 106 hlasů
G. Masaryka
26 hlasů
7. Oktáva A, GJW, náměstíNaT.celém
území České republiky se

1MV¾XC$),9RTQFGLPC
6/QDKNGP¾O÷UVÊ6)/

3

Našlo by se toho ještě daleko víc, ale zde se můžeme podívat na pět nejzásadnějších důvodů, proč nakupovat právě regionální potraviny, které se vyrábějí
často jen kousek od našich domovů. Nemusí se sice vždy jednat o nejlevnější
produkt na trhu, ale zde opravdu víte, co jste si koupili a jaké má potravina
složení. Navíc se jedná vždy o čerstvé potraviny, které jsou vyráběny z láskou,
za což se rozhodně vyplatí připlatit.

4

logem regionální potraviny může většině svou značku stále udržel, ale mých potravin až po ty méně známé.
v současné chvíli pyšnit 415 výrob- najdeme tu i příklady, které už o své Neschází tak třeba Olomoucké syrečků. Hned 85 jich má Olomoucký označení přišly. Máme tak možnost ky, výrobky z mlékárny v Otinovsi,
játrové paštiky, ale také alkoholické

Student
Stud
dent GGJW
JW zzaujal
aujal ssvým
vým

5 důvodů, proč nakupovat
právě regionální
s
vápotraviny:

Výrobky, které získaly ocenění
značky Regionální potravina
a najdeme je v téměř jakémkoliv
obchodě, jsou z kvalitních surovin, chuťově vyvážené, tradiční pro dané území
či něčím speciálním. Oproti dováženým
produktům z druhého konce světa jsou
nejen zárukou kvality, ale i využitím
místních zdrojů.
Regionální potraviny mají
svůj jasný původ, který je
snadno dohledatelný. Spotřebitel si tak je jistý, odkud potravina pochází a od koho přesně výrobek kupuje.
Prostřednictvím známosti výrobce tak
vzniká také tlak na udržení kvality výrobku.
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4.
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skutečně lepší?

5.

16.000,22051310843

projektem WE ARE THE BLADING a obsadil 3. místo.
„Záměr byl založený na tom, že si lidé mohli koupit tričko
a přispět tak na rozvoj sportovních hřišť a podporu in-line
školiček,“ představil projekt Viktor Raškovský, který tímto
způsobem šířil lásku nejen k bruslení, ale i k dalším sportovním aktivitám.
(mls)

Potraviny jsou daleko čerstvější než ty, jež k nám míří
několik dnů, o tom nemůže
být pochyb. I díky své čerstvosti tak mají
jednoznačně lepší chuť a bývají také výživově vydatnější než dovážené.
Potraviny jsou také jednoznačně ekologičtější než dovážené.
Čím blíže je totiž potravina už
při výrobě ke spotřebiteli, tím více klesá
její zátěž na životní prostředí v důsledku
dopravy a distribuce až na pulty obchodů.
Při nákupu regionálních produktů podpoříte výrobce potravin a tím pádem také jejich
ekonomiku a na ni navazující zaměstnanost ve svém kraji.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
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PROSTĚJOV Mít nejen nápad, ale vědět, jak na něm zapracovat, najít správný směr i odvahu své myšlenky realizovat. To je smysl celorepublikového programu pro
aktivní středoškoláky Soutěž & Podnikej. V jeho aktuálnímu ročníku se podařilo uspět Viktoru Raškovskému.
Letošnímu maturantovi GJW se podařilo uspět s jeho
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znamenat další řadu pracovních míst
navíc. Ve výrobním řetězci v rámci potravin tak spolu vše souvisí a čím vyšší
bude poptávka a zájem, tím větší musí
být postupně také nabídka a výroba.
Podpořit místní zemědělce i český
trh se tak dá opravdu snadno už jen
zakoupením potravin, na kterých si
Nákup regionálních potravin není smlsnete a z radostí se k nim opět vrápouze o zaručené kvalitě potraviny. títe. A to je nabídka, jaká se jen těžko
Jedná se také o velmi důležitou pod- odmítá.
poru pro samotný region a jeho země# )[OP¾\KWO ,KąÊJQ
dělce,9QNMGTC
kteří si s výrobky, jež si můžete na
JTCéM[9KM[P¾O÷UVÊ6)/CUCT[MC
pultě koupit, dali nemalou práci. Rozhodně se vyplatí připlatit si za kvalitní
produkt a zároveň tím podpořit podnikatele regionu než jíst různé polotovary s velmi prazvláštním složením.
Prospěšností organismu i požitkem
z jídla je rozdíl doslova hmatatelný.
V případě zakoupení se pak podpora
dostane přímo tam, kde je skutečně
třeba, a to výrobcům a zemědělců,
nápoje i se třemi velkými pivovary kteří se o výrobek až do jeho finální
Zubr, Holba a Litovel. Neschází ale podoby starají, jak nejlépe umí. Tím,
také ovoce jako například velmi oblí- že v tomto ohledu budou moci nadále
bená jablka z Určic.
pokračovat a například i růst, bude to

podpory

837 hlasů

Jaké jsou hlavní výhody regionálních potravin
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522 hlasů

POTRAVINY

SĒOWXFHW

10.000,-

22051010818

1.
2.
3.

REGIONÁLNÍ

druhý semifinálový

22051010819

V průběhu uplynulého týdne mohli nejen samotní studenti a jejich
příbuzenstvo, ale také všichni čtenáři hlasovat v prvním semifinálovém
kole soutěže „O nejlepší tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“. Z půltuctu
kandidátů jste nejvíce hlasů nakonec poslali třídě 4.V z Reálného
gymnázia a základní školy Otto Wichterleho. Hned těsně za nimi se
umístila třída 6.N z téže školy, třetí postupující místo v poklidu připadlo
studentům Střední zdravotnické školy a třídě 4.B. Naopak oči pro
pláč zůstaly studentům Oktávy z Cyrilometodějského gymnázia, ještě
méně úspěšná byla 4.A z Obchodní akademie a zcela propadla Oktáva
A z Gymnázia Jiřího Wolkera, která obdržela pouhopouhých 26 hlasů.
To si asi dali jen sami žáci-modré
sobě...První
trojice
postupuje
do velkého finále
logo není
výjimkou
ani
o zajímavé ceny, které
odstartuje už
příští
pondělí 23. května.
v Olomouckém
kraji.
Tohoto
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označení se dostane potravinám,
které jsou distribuovány na území stejného regionu, kde jsou vyrobeny. Díky tomu tak mají řadu
výhod oproti jiným potravinám.
Nejenže jsou vyrobeny z opravdu
kvalitních surovin, na které jsou
kladeny ty nejpřísnější evropské
i národní požadavky, navíc jsou
4.V, RG a ZŠ Otto Wichterleho,
Meduňka, náměstí E. Husserla
dělány s láskou, což u řady velkovýroben Ráj
nelze
zaručit. Na
základěT. G. M.
6.N, RG a ZŠ Otto Wichterleho,
drogerie,
náměstí
jejich velice krátkých distribučních
cest
i čerstvost,
4.B, Střední zdravotnická škola,je
Rájzaručena
drogerie,
náměstí T. G. M.
díky které se tak mohou pyšnit da-

16. května 2022
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PROSTĚJOVSKO
SĒOWXFHW

druhý semifinálový

PROSTĚJOV Každý je zná
a většina z nás je i upřednostňuje. Ostatně je rozhodně z čeho vybírat. Řeč
je o místních regionálních
potravinách, které jsou stále
oblíbenější a vyhledávanější.
Proč by také ne? Nákupem
lokálních výrobků dopřáváme svému tělu to nejpřirozenější ze svého okolí, svou roli
hraje kvalita, chuť a čerstvost.
Rodinné farmy, výrobci sýrů
a pěstitelé nejsou pro nás anonymní, většinu ze svého okolí
známe. Pro tradiční recepturu, nejlepší zralost a čerstvost
neztrácejí tradiční potraviny
nic z nutričních hodnot. Jíst
lokálně je zkrátka trend. Tyto
produkty můžeme najít ve
velkých obchodech i malých
krámcích, nechybí prodejny
přímo ve výrobnách, ožívají
pojízdné prodejny, prosperují farmářské trhy. Škála je
opravdu pestrá a vybrat si
může každý. Od mléčných
potravin přes maso a masné
výrobky po lahůdky, ovoce
a zeleninu. Tak neváhejte
a vyrazte pro nějaké dobroty.
Na dnešní tematické dvoustraně PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku vám poskytujeme
pár tipů a přidáváme také jisté zajímavosti.
Texty připravil: Jan Frehar

1.
2.
3.

5.
6.
7.

1

2

Označení regionální potravina
zná zřejmě každý z nás a zeleno-modré logo není výjimkou ani
v Olomouckém kraji. Tohoto
označení se dostane potravinám,
které jsou distribuovány na území stejného regionu, kde jsou vyrobeny. Díky tomu tak mají řadu
výhod oproti jiným potravinám.
Nejenže jsou vyrobeny z opravdu
kvalitních surovin, na které jsou
kladeny ty nejpřísnější evropské
i národní požadavky, navíc jsou
dělány s láskou, což u řady velkovýroben nelze zaručit. Na základě
jejich velice krátkých distribučních cest je zaručena i čerstvost,
díky které se tak mohou pyšnit daleko lepší chutí i vůní.

Kvalitní
potraviny
i záruka
podpory

V kraji
bylo oceněno
85 výrobků
Na celém území České republiky se
logem regionální potraviny může
v současné chvíli pyšnit 415 výrobků. Hned 85 jich má Olomoucký
kraj a prostějovský region, který si ve

3
většině svou značku stále udržel, ale
najdeme tu i příklady, které už o své
označení přišly. Máme tak možnost
ochutnat různé dobroty od velmi zná-

Student GJW zaujal svým
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Vyhrajte pro celou třídu vstupenky NA FESŤÁK U PŘEHRADY,
VÝLET NA HRAD, poukazy na útratu v restauraci, na bowling
či pizzu, lístky do kina, vstupenky
dle vás
o
p
na
olomouckou Floru či„drogerii“…
e
j
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a
jší? 3.
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Výrobky, které získaly ocenění
značky Regionální potravina
a najdeme je v téměř jakémkoliv
obchodě, jsou z kvalitních surovin, chuťově vyvážené, tradiční pro dané území
či něčím speciálním. Oproti dováženým
produktům z druhého konce světa jsou
nejen zárukou kvality, ale i využitím
místních zdrojů.
Regionální potraviny mají
svůj jasný původ, který je
snadno dohledatelný. Spotřebitel si tak je jistý, odkud potravina pochází a od koho přesně výrobek kupuje.
Prostřednictvím známosti výrobce tak
vzniká také tlak na udržení kvality výrobku.

Potraviny jsou daleko čerstvější než ty, jež k nám míří
několik dnů, o tom nemůže
být pochyb. I díky své čerstvosti tak mají
jednoznačně lepší chuť a bývají také výživově vydatnější než dovážené.
Potraviny jsou také jednoznačně ekologičtější než dovážené.
Čím blíže je totiž potravina už
při výrobě ke spotřebiteli, tím více klesá
její zátěž na životní prostředí v důsledku
dopravy a distribuce až na pulty obchodů.
Při nákupu regionálních produktů podpoříte výrobce potravin a tím pádem také jejich
ekonomiku a na ni navazující zaměstnanost ve svém kraji.

Máme za sebou první dějství a od dnešního dne můžete hlasovat
ve druhém semifinálovém kole naší tradiční soutěže
„O nejlepší tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“.
Ve dvou kláních se vám postupně představuje celkem dvanáct tabel.
V dnešním čísle tedy přichází řada na druhou šestici a nyní už je jen na vás, abyste z nich zvolili to nejzajímavější.
Z každého semifinálového kola postoupí do finále trojice s nejvyšším počtem hlasů,
která si to následně rozdá o celkové umístění a bohatou nabídku cen.

2.

4.

5.

CO MŮŽETE ZÍSKAT?
Tři nejlepší třídy obdrží od redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
zajímavé a hodnotné ceny.

SRGQLNDWHOVNìP]iPěUHP

I. místo
volný vstup pro třídu na dvoudenní festival

34.200,-

Přehrady fest v hodnotě 22 000 korun (prehradyfest.cz)
balíček z drogerie dle počtu lidí ve třídě v hodnotě 5 000 korun
představení pro celou třídu v kině Metro 70 v hodnotě 4 200 korun
(www.metro70.cz)
voucher na konzumaci pro celou třídu od restaurace Šnyt v hodnotě 3 000 korun
(www.snytpv.cz)
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II. místo

16.000,-

22051320844

22051010823

výlet na hrad Šternberk autobusem společnosti Konečný v hodnotě

22051110833

22051020836

6

10 000 korun (www.hrad-sternberk.cz a www.autobusykonecny.cz)
pizza pro celou třídu (cca 15 ks) od společnosti Vosíme.cz v hodnotě
3 000 korun (vosime.cz)
představení pro celou třídu v letním kině Mostkovice v hodnotě 3 000 korun
(www.letnikino.cz)

III. místo

10.000,-

bowling pro třídu v Bowling Palace v ulici Újezd v hodnotě 4 000 korun

(www.bowlingpalace.cz)
voucher pro jednorázový vstup do prostějovského aquaparku pro celou
třídu v hodnotě 3 000 korun (www.dsp-pv.cz)
vstup pro třídu na výstaviště Flora Olomouc v hodnotě 3 000 korun
(www.flora-ol.cz)
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navíc. Ve výrobním řetězci v rámci potravin tak spolu vše souvisí a čím vyšší
bude poptávka a zájem, tím větší musí
být postupně také nabídka a výroba.
Podpořit místní zemědělce i český
trh se tak dá opravdu snadno už jen
zakoupením potravin, na kterých si
Nákup regionálních potravin není smlsnete a z radostí se k nim opět vrápouze o zaručené kvalitě potraviny. títe. A to je nabídka, jaká se jen těžko
Jedná se také o velmi důležitou pod- odmítá.
poru pro samotný region a jeho zeměZKNWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
dělce, kteří si s výrobky, jež si můžete na
pultě koupit, dali nemalou práci. Rozhodně se vyplatí připlatit si za kvalitní
produkt a zároveň tím podpořit podnikatele regionu než jíst různé polotovary s velmi prazvláštním složením.
Prospěšností organismu i požitkem
z jídla je rozdíl doslova hmatatelný.
V případě zakoupení se pak podpora
dostane přímo tam, kde je skutečně
třeba, a to výrobcům a zemědělců,
nápoje i se třemi velkými pivovary kteří se o výrobek až do jeho finální
Zubr, Holba a Litovel. Neschází ale podoby starají, jak nejlépe umí. Tím,
také ovoce jako například velmi oblí- že v tomto ohledu budou moci nadále
bená jablka z Určic.
pokračovat a například i růst, bude to
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mých potravin až po ty méně známé.
Neschází tak třeba Olomoucké syrečky, výrobky z mlékárny v Otinovsi,
játrové paštiky, ale také alkoholické
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Hlasovat můžete od pondělí 16. května, 8:00
hodin až do pátku 20. května 2022 do 12:00
hodin, a to těmito pěti způsoby:

1. prostřednictvím www.vecernikpv.cz
(z každé IP adresy lze hlasovat jednou
za dvě hodiny)
2. výstřižkem tabla z tištěného Večerníku
osobně doručeným na adresu redakce
Vápenice 19, Prostějov (platí za 10 hlasů)
3. e-mailem na adrese editor@vecernikpv.cz
(z každé adresy se počítá jeden hlas)
4. na telefonním čísle 582 333 433
5. SMS zprávou na 608 960 042
Výsledky prvního semifinálového kola zveřejníme
v příštím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Po skončení obou semifinálových kol, tedy v pondělí
23. května, odstartuje Velké finále, ve kterém budete
moci hlasovat celých čtrnáct dnů. Konečné výsledky
budou známy v pondělí 6. června!
Slavnostní předání cen pak plánujeme
na středu 15. června.

22051310846
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Co bude s dominantou
na vrcholu kopce Předina?
DOBROCHOV Toto by mohl být konec jedné legendy. Vysílač na
kopci Předina znamená pro okolní obce zhruba totéž co Eifellova
věž pro Paříž. Už koncem loňského roku z něj ovšem bylo ukončeno vysílání ČRo Dvojka na pásmu 954 kHz. Dominanta viditelná
ze široka i daleka tedy již neplní účel, pro nějž byla zbudována, a jiné využití nemá. V Centrále Českých Radiokomunikací Večerník
zjišťoval, jaká bude jeho budoucnost.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Nevysoký kopec Předina u Dobrochova je považován za geografický střed Moravy a dal
název celému Mikroregionu sdružujícím několik obcí. Na jeho

vrcholu se nachází vysílač, který
tvoří nepochybně nejvýraznější
dominantu celého širokého okolí.
Má i zajímavou historii. První vysílač totiž byl na Předině postaven za
dob okupace Československa v roce
1940. Pro Němce byl tehdy velmi důležitou základnou. Poprvé se odmlčel
30. dubna 1945, když se od Vyškova
blížila sovětská vojska. Němci se jej
následně pokusili zlikvidovat. Mohutný ocelový stožár vyhodili do

'(02/,&("
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povětří, čímž značně poškodili budovu zařízení. Po válce byl na stejném místě postaven vysílač nový.
Vysílání z něj však bylo definitivně
ukončeno přesně 31. prosince 2021.

ąHPHVOQÆKR NRY¾QÊ
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lečného díla, ale i výrobu menších
kovaných předmětů, které budou
vytvořeny v kratším časovém úseku,
aby měl každý představu, kolik času,
úsilí a fortelu musí mít kovář na takovou práci,“ popisují pořadatelé. Většina zúčastněných řemeslníků přitom
patří mezi skutečnou světovou elitu,
takže jistě bude na co se dívat a co
obdivovat. Šanci dostane ale i mladá
nastupující generace kovářů, jež zde
bude kovat spolu se zkušenými mistry.
Program začne v sobotu i v neděli již od 9:00 hodin, v sobotu
skončí ve 20:00 hodin, v neděli
pak v 16:00 hodin. Po celou dobu
konání akce budou pro návštěvníky
připraveny dílny pro děti, kde si budou moci vykovat památeční předmět nebo korálkovat. K vidění bude
též výstava kovaných prací a některé
kousky si budete moci i zakoupit.
V sobotu během dne a v neděli dopoledne pak zahraje country kapela
Dejna. Nakonec se budete moci
podívat na ukázku různých historických řemesel – tavbu a lití bronzu,
výrobu a pečení chleba v hliněné
peci, výrobu keramiky a pletených
výtvorů, výrobu tkalounkáře, předení vlny na kolovrátku a práci ranhojiče. Jak vidno, akce to bude veskrze
zajímavá a poučná, neváhejte tedy
a určitě na ni zavítejte!
(tez)

Autobusy z Otaslavic
do Nezamyslic
nepojedou. Co vy na to?
Prostějovsko
(mls) – Od
12. června se budou měnit autobusové jízdní řády. Už jen do středy
18. května si k tomu můžete říct
své. Navrhované změny najdete
na internetových stránkách www.
idsok.cz. Změn je celá řada, na Prostějovsku se to týká například zrušení linek mezi Otaslavicemi a Nezamyslicemi či hned několik úprav
týkajících se autobusů jedoucích
z Prostějova do Protivanova, Prostějoviček či Drahan, v neposlední
řadě také těch jezdících v okolí
Konice.

V Palackého
VHXzEXGXMH

Jak se nám podařilo zjistit, o dalším
osudu vysílače Dobrochov aktuálně
České Radiokomunikace jednají
s úřady a místními zastupitelstvy. „Zatím nebylo učiněno žádné finální roz-

(QVQ4CFGM8KEJGTGM

hodnutí, nicméně cílem společnosti
České Radiokomunikace není vysílač
demontovat. Rádi bychom stavbu vysílače zachovali,“ přislíbila za majitele
tisková mluvčí Anna Tůmová.

3ĜLMćWHVHSRGtYDWQDNUiV\ Na poslední cestě doprovodil

ČECHY POD KOSÍŘEM Zámek
v Čechách pod Kosířem bude
v sobotu 21. a v neděli 22. května
hostit ve svém areálu v rámci akce
Olomoucký fortel aneb Hanácké
kování zručné kováře. Ti budou
během těchto dvou dnů pracovat
na společném díle – kované slavobráně pro novomanžele. Kromě
toho ukážou, kolik úsilí je třeba
vynaložit i na drobné kované
předměty. Na své si přijdou i děti,
které si budou moci ukovat něco
svého. Součástí akce pak bude
i bohatý doprovodný program
zahrnující třeba country kapelu,
pečení chleba v hliněné peci nebo
ukázky předení vlny na kolovrátku či keramiky.
Olomoucký fortel se koná celkově již
počtvrté, v prostoru před oranžerií
na Zámku v Čechách pod Kosířem
ovšem zcela poprvé. Sjedou se sem
umělečtí kováři ze Spolku Kováři
Olomouckého Kraje (KOK) a jejich
přátelé z Čech a Slovenska, přičemž
jejich hlavní náplní bude práce na
společném díle – kované slavobráně
pro novomanžele. Mezitím budou
ale také předvádět, jak náročné je
utvořit třeba i drobný kovářský výtvor. „Po celou dobu trvání setkání
kovářů zde návštěvníci mají možnost
nejen sledovat kováře při výrobě spo-
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smržického starostu

dlouhý průvod

SMRŽICE Se svým rodákem,
velkým místním patriotem
a také prvním porevolučním
starostou se v pátek 13. května
naposledy rozloučili ve Smržicích. Kazimír Lakomý zemřel po

krátké nemoci v neděli 8. května ve věku 84 let. Během svého
působení v čele obce se zasadil
o dokončení kompletní rekonstrukce místního kostela svatého Petra a Pavla. Právě z něj se
na hřbitov vydal početný zástup
příbuzných, kamarádů i známých.
Kazimír Lakomý byl do smržického zastupitelstva zvolen za KDU-ČSL, ve funkci starosty působil
v letech 1990 až 1994, kdy jej v čele
obce vystřídala Hana Lebedová.
Kromě rozsáhlých oprav kostela

coby starosta podpořil také vznik
zdejšího věhlasného Klubu českých
turistů, jehož se stal také zakládajícím členem. Coby zapálený cyklista
byl také aktivním účastníkem mnoha z jeho akcí. Snad také díky tomu
si uchovával vitalitu i v pokročilém
věku. „Ještě zhruba před měsícem
jej bylo možné vidět, jak jezdí po
Smržicích na kole,“ zavzpomínal
předseda smržických turistů Zdeněk Balcařík. Po smutečním obřadu
a zádušní mši svaté bylo tělo zesnulého uloženo do rodinného hrobu
na místním hřbitově.
(mls)

2QJąGDDÚXCNÆJQUVCTQUV[-C\KOÊTC.CMQOÆJQUKXG5OTåKEÊEJPGPGEJCNQWLÊVXGNMÆOPQåUVXÊNKFÊ
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Kostelec na Hané (mls) – Tady
už to bude pro chodce bezpečnější. Výstavbu chodníku v Palackého
ulici od křižovatky se Sportovní
ulicí až po konec města rozjeli nedávno v Kostelci na Hané. Celkové
náklady činí 2,2 milionu korun,
město na projekt získalo dotaci
z MAS Region Haná. Po vybudování chodníku nastane problém
s parkujícími vozidly. „Z tohoto
důvodu jsme zadali projekční kanceláři vyprojektovat dvě parkoviště
v prolukách mezi řadovými domy,“
uvedl starosta města František Horák.

Organizátoøi srazu
sázeli stromy
Plumlov (mls) - Autokemp Žralok se již několik let těší pověsti
Mekky fandů automobilů nejrůznějších značek. Jako první sem
začali jezdit majitelé legendárních
trabantů, nyní se tu pravidelně
schází i ti ostatní. Platí to i pro organizátory srazu japonských vozů,
kteří výtěžek z posledních dvou
ročníků věnovali Dětskému domovu v Plumlově. A učinili tak originálním způsobem, když v průběhu
uplynulého týdne na zdejší zahradě vysadili ovocné i okrasné stromy a vybudovali nové ohniště.

Kostelecko nabízí
cyklookruhy
Kostelecko (mls) - Jste nadšení
cyklisté nebo si jen tak rádi vyjedete na kole do přírody? Hledáte přehledné trasy pro silniční a horská
kola a také tipy na zajímavá místa
v mikroregionu Kostelecko a jeho
okolí? V rámci projektu Cyklookruhy vznikla aplikace, která je dostupná na internetových stránkách
www.cyklookruhy.cz/kostelecko/
mapa. V dohledné době vzniknou
také tištěné mapy, které budou
k dispozici v turistických informačních centrech v rámci mikroregionu a jeho blízkého okolí.
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POSTIŽENÉHO ALEXE

SMRŽICE Hýbat se, bavit se, a navíc být spolu. To byl hlavní cíl akce
Rodiny v běhu, kterou uplynulý
pátek 13. května zorganizovala
škola ve Smržicích ve spolupráci
s místními sokoly. Na trať dlouhou
5 kilometrů vyrazilo celkem 78 našich hradů. V cíli pak na všechny
účastníků, mezi nimiž nechyběl ani čekaly diplomy, občerstvení, sladkosti
a pro ty nejrychlejší věcné odměny.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
„Děti to celé braly velice zodpovědMartin ZAORAL
ně. Na jedné zastávce měly třeba
Trasa vedla od místní sokolovny ve zpívat. Některým to vydrželo i při
směru naučné stezky na Stráž. Bylo na rychlém přesouvání na další stanoní celkem deset kontrol, na nichž byly viště. Bylo opravdu nevšední vidět,
připravené úkoly jako třeba poznávání jak kolem vás probíhají děti a zpívají

V plumlovském autokempu Žralok
se už počtvrté konal Help tuning cup

PLUMLOV „Hlavně, aby tady byla nějaká zelená.“ To měla být PŮVODNÍ
hlavní podmínka dvou porotkyň z řad běžných návštěvníků, které zpravodajství
rozhodovaly o výběru tří nejlepších v rámcové soutěži o nejlépe
pro Večerník
nasvícené auto na letošním Help tuning cupu. Ten se po oba víkendové dny konal v autokempu Žralok u Podhradského rybníku Martin
v Plumlově. Přehlídka vozů, s nimiž si jejich majitelé skutečně po- ZAORAL
hráli, měla i svůj charitativní rozměr. Čistý výtěžek z akce totiž puto- jet, protože už tu nebyl volný termín.
val rodině šestiletého Alexe, jehož vývoj se kvůli těžkému porodu O to raději jsme se sem vrátili tentozastavil v sedmi měsících. U toho prostě Večerník nemohl chybět. krát,“ netajila nadšení srdečná organi-

" I NII L ? J I LN´´ Û
"INIL?JILN´Û

se konal v pořadí již devátý ročník
akce, jenž se v Plumlově představila
počtvrté.
„Tady je to nejlepší, nádherné prostředí a skvělá domluva se správcem. Moc
nás mrzelo, že jsme loni nemohli při-

zátorka Anna Rubačíková z Kožušan,
která poprvé k vytuněným krasavcům
přičichla před bezmála dvaceti lety při
akci na letišti ve Stichovicích.
„Strašně jsem se podobné akce chtěla
zúčastnit s naším vozem, ale dlouho

jjaké
akké bylo
byyloo spojení
spojeeníí aut
autt a charity...
chaarity.
y...

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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mě nikam nechtěli přijmout. Tak jsem
začala ručně šít potahy na sedačky,
s manželem jsme šetřili na kvalitní lak
a vymýšleli spoustu dalších vychytávek. Velkým zadostiučiněním pak pro
mě bylo, když jsem se soutěže mohla
3x foto: Martin Zaoral
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zúčastnit a neskončila poslední. Asi
po pěti letech vylepšování se nám podařilo získat třetí místo, čemuž jsem
absolutně nemohla uvěřit,“ zavzpomínala s úsměvem Rubačíková s tím, že
na plumlovském Help tuning cupu
se ze zhruba stovky účastníků vybírá dvacítka nejlepších.
Peníze na potřebné se pak získávají
z výtěžku bohaté tomboly. „Předloni
jsme vybírali na Filípka trpícího svalovou atrofií. Po odečtení nákladů činil
výtěžek zhruba dvacet tisíc korun. Letos peníze poputují rodině šestiletého
Alexe, jehož vývoj se po těžkém porodu zastavil v sedmi měsících. Takže
navzdory svému věku neleze, nechodí,
nemluví a sedí obvykle jen s oporou.
Navíc jeho stav výrazně ovlivňují časté
epileptické záchvaty, které přicházejí

1üDNMµÜFTQJUD?@GN@UQîüÁ V Kralicích vznikne
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Vzhled, kvalita provedení a čistota.
To jsou tři hlavní kritéria pro hodnocení jednotlivých účastníků tuningových srazů. V případě Help tuning srazu se pak k nim přidává také
ochota pomáhat potřebným. Letos

PROSTĚJOVSKO K několika střetům s lesní zvěří vyjížděli v pátek
13. května v brzkých ranních hodinách dopravní policisté napříč
Olomouckým krajem. Ve všech případech se jednalo o srnčí zvěř, která řidičům náhle vběhla do jízdní
dráhy. Ke třem takovým nehodám
došlo rovněž na Prostějovsku.
Nejdůležitější zprávou je, že při nehodách nebyl nikdo z řidičů či spolucestujících zraněn. Vznikla „pouze“ hmotná
škoda na vozidlech, která byla předběžně odhadnuta na asi 300 000 korun.
„Oznámení o těchto nehodách začala
přibývat od páté hodiny ranní. Policisté
řešili situace na silnicích mezi obcemi
Ivaň a Klenovice na Hané, u Výšovic

aneb jsme s vámi u toho...
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Foto: Martin Zaoral

zcela neplánovaně. Speciální rehabilitace přitom stojí od devíti set korun
na hodinu,“ upozornila organizátorka.
Vybrané peníze každý rok putují jiné
rodině. „Všechny se rekrutují z prostředí lidí pohybujících se na tuningových srazech. Jediná naše podmínka
totiž je, aby se rodina přišla podívat
přímo na naši akci, kde ji budou peníze předány. Je to tak určitě osobnější,
než kdybychom peníze pouze někam
posílali,“ vysvětlila Rubačíková.
Help tuning cup zahájil seriál srazů
majitelů nejrůznějších vozů, které
v kempu Žralok budou probíhat
po zbytek letošní sezóny. K vidění
tu postupně budou Hanácké Škoda
sraz, Trabant sraz, Kinderkamioňácká
Truck show či Sraz československých
vozidel.

2TQ×éCUVPÊM[TQFKPPÆJQD÷JWXQMQNÊ5OTåKED[N[RąKRTCXGP[MT¾UPÆRNCEM[

si,“ všimla si Jana Balcaříková, která
na trasu vyrazila i se svým manželem
Zdeňkem.
Stejný manželský pár spolu s dalšími
členy smržického Klubu českých turistů už nyní připravuje na nadcházejíFoto: internet
cí sobotu největší turistickou akci v re- /÷UV[U0G\CO[UNKEG\PQXWRQUM[VPGFQVCEKPCQRTCXWHCU¾F
gionu Smržické vandr. I u toho bude NEZAMYSLICE Oprýskané, še- Michlíček, starosta Nezamyslic.
divé a nevzhledné. I tak můžou Dotace má však několik podmínek.
Večerník naživo.
vypadat obce v České republice. Při zateplení a zároveň opravě faJsou ale takové, které se snaží sád musí předně jít o budovy starší
podpořit opak. Mezi ně patří i dvaceti let. A žadatelem musí být
Nezamyslice, které pravidelně vy- majitel nemovitosti v katastru Nepisují dotační titul. Ten pamatuje zamyslic. Městys zároveň poskytne
na opravu fasád domů a stejně tak maximálně 50 % částky potřebné na
budování vjezdů k rodinným do- stavební úpravy. „Počítáme zhruba
mům. I v letošním roce úřad měs- s počtem do deseti zájemců. Každý
tyse dotaci vyhlásil včetně jedné rok rozdělujeme něco málo přes sto
změny.
tisíc korun,“ nastínil starosta.
„Oproti dřívějším letům rozdává- Už nyní úřad eviduje několik žádosme trochu více. Bývala stovka na tí. „Zájemců určitě dost bude. Máme
metr a 150 korun při zateplení. A pozitivní ohlasy a některé žádosti už
nyní je to 150 a 200 korun. Dob- jsou i podané,“ sdělil Michlíček.
rovolně jsme přidali z důvodu Žadatelé se mohou se žádostí o donavýšení ceny stavebních materi- taci obracet na nezamyslický úřad
ZHQVQ<FGP÷M$CNECąÊM álů,“ objasnil Večerníku Vlastimil do konce května.
(sob)
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a rovněž u Studence, místní části Čelechovic na Hané,“ konstatovala Marie
Šafářová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Podle jejího vyjádření riziko střetu
se zvěří nemůžeme zcela eliminovat.
„Pokud ale budeme obezřetní a s mož-

ným vběhnutím zvěře do vozovky budeme počítat, můžeme snížit alespoň
závažnost hrozících následků. Je třeba
brát vážně dopravní značení upozorňující na zvěř. Při projíždění takovým
úsekem musíme být obzvlášť opatrní
a jízdu přizpůsobit těmto okolnostem.

Zvěř je aktivnější v jarním a podzimním období, hlavně v ranních a večerních hodinách. K rizikovým oblastem,
kde bychom měli jezdit opatrněji, patří hlavně zalesněné části cest a místa
v blízkosti polí či luk,“ podotýká mluvčí krajské policie.
(mik)

KRALICE NA HANÉ Další možnost
pro rodiny s dětmi, jak trávit volný čas,
bude v Kralicích na Hané. Městys aktuálně pracuje na dokončení nového
dětského hřiště. To se bude nacházet v
sousedství fotbalového hřiště FC Kralice na Hané. Sloužit by mělo v době fotbalových zápasů, nicméně bude volně
přístupné.
„Hřiště v areálu fotbalového oddílu bude
hotové do 30. května. Stát bude téměř tři
čtvrtě milionu korun, přičemž na tuto akci
máme podanou žádost o dotaci, její výsle-

dek ale prozatím neznáme,“ prozradila starostka městyse Veronika Petrželová Bašná.
Děti se mohou těšit hned na několik herních prvků, které ocení jak ty nejmenší, tak
odrostlejší, a to včetně náctiletých, nebo
dokonce dospělých. „Bude zde umístěno
několik herních prvků pro děti houpačka,
trampolína, pískoviště, prolézací koráb se
skluzavkou, lanová dráha, pružinové houpadlo. Součástí hřiště bude i workoutová
sestava, kterou budou moci využít buď
starší děti, nebo fotbalisté při trénincích,“
upřesnila starostka Kralic na Hané. (sob) JEDNOV, PROSTĚJOV Strašné! Ve
čtvrtek před polednem se v Jednově
odehrála neuvěřitelná tragédie. Tato
místní část Suchdola je aktuálně rozkopána, probíhá zde několik stavebních
investic najednou. Bagrista pracující na
výkopech pro položení optického kabelu si nevšiml muže stojícího za jeho pracovním strojem a… Při couvání chodce
přejel a usmrtil! Muž neměl vůbec žádnou šanci na přežití, i podle policistů
byla jeho zranění neslučitelná se životem. Tragédie má samozřejmě dohru,
vyšetřovatelé zjišťují, kdo za masakr
v Jednově může. Neštěstí pochopitelně
zasáhlo místní obyvatele i starostku Jednova.
„K vážné dopravní nehodě s tragickými následky vyjížděli ve čtvrtek 12. května krátce před jedenáctou hodinou prostějovští
dopravní policisté do obce Suchdol, části
Jednov. Pracovní stroj zde srazil chodce.
Ten utrpěl zranění neslučitelná se životem,“
informovala o tragické události Marie Šafá-

MRÁZ PO ZÁDECH
➢ z titulní strany

řová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
K nehodě došlo u místní pošty nacházející se v Jednově v budově hasičské
zbrojnice. Ta stojí jen kousek od dominanty obce, kterou je zdejší poutní kostel.
Místní část Suchdola je v těchto dnech celá
rozkopaná, aktuálně zde probíhá výstavba kanalizace, navíc se tu soukromá firma
pustila do pokládání optického kabelu pro
rychlý internet „Je to velká tragédie, k níž se
kvůli probíhajícímu policejnímu vyšetřování nelze vyjadřovat. Mohu říct jen tolik,
že k ní nedošlo v souvislosti s výstavbou
kanalizace,“ reagovala na dotazy Večerníku
starostka Suchdola Jitka Zahálková. Tím
naznačila, že bagrista, který chodce přejel a usmrtil, se zřejmě podílel na pracích souvisejících s výkopy pro položení
optického kabelu.
Podle místních zhruba třiasedmdesátiletý muž bydlel přímo u místa nehody.
„Byl zvědavý na průběh prací, a tak vyšel
z domu, aby se podíval, jak pokračují. Bagrista s tím zřejmě nepočítal a přehlédl ho,“
míní jeden z místních.

Výkopy jsou dle zjištění Večerníku v režii
prostějovské společnosti Infos Art. „O této
tragédii jsem se dočetl z novin. Bohužel vám
k tomu ale bližší informace neposkytnu.
Co se týká bagru, nejde v žádném případě
o náš stroj a zaměstnance. Na takové práce
si najímáme stavební firmy, které nám pak
předají hotovou zakázku včetně položení
kabelů,“ řekl Večerníku Jaroslav Novotný,
jednatel společnosti Infos Art v Prostějově.
Sdělit název konkrétní firmy, která nyní pracuje v Jednově, ale odmítl. „Přiznám se, že
v tuto chvíli to ani nevím,“ dodal s omluvou
během sobotního poledne.
Okolnosti této strašné tragédie nyní vyšetřuje policie. Otázkou je, kdo za ni může.
Bagrista, který nedával pozor, co se děje
za jeho pracovním strojem, nebo sám
chodec, který za bagrem v tu chvíli neměl co dělat? „Podle prvotních informací
si obsluha bagru zřejmě nevšimla seniora
pohybujícího se za strojem. Co přesně se
na místě stalo, nyní zjišťují policisté. Veškeré
okolnosti a souvislosti nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ shrnula mluvčí
krajské policie.
(mik, mls)
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Zloděj si přišel na své
Dosud neznámý pachatel
vnikl minulé úterý 10. května okolo půl deváté večer do
uzamčeného osobního vozidla
Škoda Octavia zaparkovaného
v Čelechovicích na Hané. Z interiéru odcizil mobilní telefon
a pánskou koženou černou
peněženku, která obsahovala
osobní doklady, finanční hotovost a několik platebních
karet. Způsobenou škodu si
majitel vyčíslil na více než
18 000 korun. Policisté případ prověřují pro podezření
ze spáchání přečinů krádeže
a neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě dopadení, prokázání viny
a odsouzení hrozí pachateli
mimo jiné trest odnětí svobody až na dva roky.
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Zakladatelka Rodinného centra Lodička
Jana Valentová miluje práci s dětmi
PR
ROST
TĚJOV Na podzim roku 2014
založila v Prostějově Rodinné centrum Lodička, které dodnes úspěšně
funguje v Netušilově ulici. Jana Valentová (na snímku) měla tehdy sama
dítě ve věku půldruhého roku a pocítila tak na vlastní kůži, že podobných
služeb je v tomto městě hodně malý
výběr. A pustila se do díla. Rodinné
centrum Lodička nabízí programy
pro rodiče dětmi od narození až do
šesti let věku, ovšem činnost centra
směřuje i k mnohým dalším aktivitám a pořádání společenských akcí
pro děti. Sama dáme je výjimečná
tím, že na svoji volnočasovou aktivitu nepobírá žádné dotace a ani o ně
nechce žádat. A to i přesto, že dvouleté složité období kvůli pandemii
covid-19 logicky „zamávalo“ samotným provozem centra.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal KADLEC
yy Kdy jste vlastně Rodinné centrum Lodička zakládala, a co vás
k tomu vedlo?
„Velice úzká nabídka těchto služeb pro
maminky s dětmi v našem městě. V té
době jsem byla čerstvou maminkou,
a když jsme otvírali naše centrum, měl
můj syn rok a půl. A právě tehdy jsem
pro něj hledala různé aktivity a zjistila
jsem, že mi Prostějov nenabízí to, co
bych si představovala. Tak jsem se rozhodla, že pro maminky s dětmi založím
něco sama. Rodinné centrum Lodička
vzniklo na podzim roku 2014 a hned
první rok po našem otevření jsme obsloužili na 250 klientů. To byl tehdy
velice příjemný start!“ (úsměv)
yy Hovořila jste o značném množství klientů. Co si ve vašem případě
máme pod pojmem klient představit?
„Klient rodinného centra v našem
případě je vlastně většinou pár, tedy
maminka a dítě nebo tatínek s dítětem.
Naše činnost je primárně zaměřena
právě na děti, tudíž počítáme klienty
podle počtu platících dětí. Práce s nimi
je dlouhodobá, což znamená, že se nám
hlásí do pravidelných programů na celé
pololetí. Na jednotlivých hodinách se
schází vždy stejná skupina rodičů se
stejnými dětmi, a to jednou za týden.
Naším cílem je kromě jiného i to, aby si
rodiče z Prostějova mohli také mezi sebou vytvořit nějaké užší přátelské vazby.
A to samozřejmě platí také o dětech.“
yy Pro jakou věkovou hranici dětí
vaše služby poskytujete?

„Věková hranice je poměrně široká,
máme programy pro miminka od věku
čtyř měsíců do zhruba tří a půl roku, než
nám děti odcházejí do mateřských škol.
Před dobou koronavirové pandemie
jsme se věnovali i o něco starším dětem
do šesti let a já věřím, že tyto kurzy se
zase vrátí. Pro tyto starší děti pak nabízíme už programy bez rodičů jako třeba
hravé tvoření nebo různé pohybové
a taneční aktivity.“
yy Co je vůbec takovou vlajkovou lodí
služebRodinnéhocentraLodička?
„Jsou to právě pravidelné programy pro
rodiče s dětmi, které jsou odstupňovány podle věku dětí a jejich motorického
vývoje. To znamená, že u těch nejmenších skupinek učíme děti první říkadla,
zpívánky, pohybování na míči až po
cvičení, když už začínají spolupracovat
i po motorické stránce. To už pak dělají
třeba ‚paci, paci‘, zvedají ruce a podobně. Ty starší děti, které už umí mluvit,
se dokáží například na začátku hodiny
i představit, pojmenovat svoji maminku a dokáží už přeříkat básničky nebo
zazpívat písničky. S dětmi také společně
tvoříme, z každé lekce si odnášejí nějaký
hezký obrázek nebo výrobek.“
yy Je o vaše služby i nadále tak velký
zájem jako v roce 2014 po otevření
centra?
„Abych přiznala, tak teď to po dvouletém období pandemie covid-19 zatím
až taková ‚pecka‘ není... (posteskne si)
Mívali jsme více kurzů, ale i nyní se
snažíme otevřít tolik hodin, abychom
dokázali uspokojit poptávku rodičů
v Prostějově. A otvíráme skutečně jen
programy pro děti a jejich rodiče, protože s ostatními našimi aktivitami koronavirus skutečně pořádně zamával.“
yy Jak tedy vaše centrum přežilo těžké dva roky pandemie a jak tato doba
„zamávala“ s vaší činností?
„Musím říct, že dost! V letech 2020
a 2021 se nám snížila návštěvnost zhruba
o jednu třetinu. Víte, rodiče byli mnohdy
zmateni, nevěděli, jestli se centrum bude
zavírat, nebo ne, a zároveň měli obavy,
zda se při kurzech nenakazí oni nebo
nedejbože jejich děti. Musím to zaklepat,
ale my jsme stále pokračovali v činnosti
a během těch dvou let jsem neměla informace, že by se při našich kurzech někdo nakazil. Ani teď ale nemohu říct, že
by se návštěvnost našeho centra vrátila
do podoby z roku 2019. Zářijové zápisy
do centra se potkaly se třetí nebo čtvrtou
vlnou covid-19, ty lednové zase s omikronem. Pořád tedy prožíváme covidové
dozvuky a já tak jen doufám, že teď už to
bude jen lepší a lepší.“
yy A nepřemýšlela jste během těch
dvou let o tom, že byste centrum dočasně uzavřela?

vizitka
JANA VALENTOVÁ
✓ narodila se 12. dubna 1981 v Prostějově
✓ po Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově
vystudovala bakalářský obor Španělština
ve sféře podnikání
✓ v roce 2008 úspěšně absolvovala Ostravskou univerzitu,
obor sociální práce s poradenským zaměřením
✓ po vysoké škole pracovala nejprve jako tlumočnice ve španělské
firmě v Prostějově, kde postupně přešla na post personalistky
✓ ještě během své mateřské dovolené založila na podzim roku 2014
Rodinné centrum Lodička
✓ během komunálních voleb v roce 2018 v Prostějově kandidovala
jako nezávislá osobnost na kandidátce ODS, nyní je už členkou
této pravicové strany
✓ členka sociální a zdravotní komise statutárního města Prostějova
✓ je vdaná a má jedno dítě - syna
✓ k jejím koníčkům patří četba knih, zejména cizojazyčných
✓ baví ji rekreační sport, například lukostřelba,
ráda plave a jezdí na kole
zajímavost: miluje moře, víno a knížky, nejlépe vše současně…

„My jsme měli vloni zavřeno několik
měsíců, protože to vyplývalo z vládních
nařízení. Činnost jsme ale obnovili
hned, jak to bylo možné, a přestože se
nevrátili zdaleka všichni klienti, kurzy
jsme doučili.“
yy Pokud mám správné informace,
tak jste měli ve vašem programu
i předporodní kurzy pro budoucí
maminky. Je to tak?
„Ano, a v nabídce je máme stále. Jde
o první kontakt budoucích maminek
s námi, kdy vedeme veškerou předporodní přípravu, kterou zajišťuje odborná
porodní asistentka s potřebným vzděláním. Jedná se o kurzy, které pokrývají celou těhotenskou dobu. Budoucí maminky se u nás naučí správné výživě během
těhotenství, veškerá pravidla, která je potřeba dodržovat, dostávají doporučenou
vhodnou medikaci, kontakty na lékaře
a dozvědí se u nás vlastně všechno, co
je čeká před porodem, probíhá samozřejmě i příprava na vlastní porod.
Maminky zároveň obdrží kompletní
informace o šestinedělí a kojení. To
znamená, že maminky, které od nás
vycházejí z předporodního
kurzu, jsou kompletně teoreticky připraveny na to, co je
čeká.“ (úsměv)
yy Kdo všechno se v Rodinném centru Lodička stará
o děti?
„Primárně jsem to já, dále mám
porodní asistentku, která vede
ony zmíněné předporodní kurzy. Dříve jsem měla nasmlouváno i několik lidí brigádně,
kteří zajišťovali různé další
programy. Aktuálně ovšem
po dlouhém a nejistém
období covidu jsem zůstala
sama s porodní asistentkou.“
yy Vaše centrum má ale
také jiné aktivity v Prostějově. Můžete připomenout
jaké?
„Každý rok je z pohledu naší
činnosti vždycky hodně nabitý
a organizujeme nebo se podílíme
na pořadatelství nejrůznějších
akcí ve městě i okolí. Začínáme
sezónu vždycky v září bazárkem pro děti s charitativním
podtextem, na podzim organizujeme halloweenské karnevaly, společně s Okrašlovacím
spolkem dýňovou stezku, dále
pak pořádáme svatomartinský
lampionový průvod, mikulášský týden v kostýmech, s dětmi zdobíme jeden z vánočních stromečků na náměstí
a zvoníme na Ježíška. V zimě
společně s dětmi krmíme ptáčky, na
jaře se aktivně účastníme uklízení na
Hloučele, na Velikonoce opět zdobíme stromečky, chystáme vajíčka na
akci Okrašlovacího spolku pro děti
z mateřských školek a pečeme velikonoční beránky na výstavu v Národním
domě. Každoročně pořádáme také
dětský den s piknikem. Těch aktivit
máme opravdu hodně. Většinou to vše
organizuji s dobrovolníky a příznivci
našeho rodinného centra, kterým za
jejich práci tímto moc děkuji.“
yy Povězte, co vám osobně tato práce přináší?
„Mě to prostě hodně baví. Velmi ráda
pracuji s rodiči a dětmi, obzvláště když
vidím, že se do těch našich kurzů a programů těší a rádi k nám chodí. Je to fajn
pocit trávit s nimi volný čas.“
yy Napomáhá tomu i skutečnost, že
sama jste maminkou malého dítěte?
„Určitě ano, myslím si, že bez toho by to
ani nebylo možné. Nebýt sama matkou,
asi bych k této práci vůbec nesměřovala,
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byť mám vystudovanou sociální práci.“
Stává se ve vašem centru i to, že
z maminek, které se dříve neznaly,
jsou díky vašim kurzům pro děti
nyní kamarádky a předávají si vlastní
zkušenosti?
„Jistě to tak je, a to byl právě jeden z primárních důvodů, proč jsem rodinné
centrum zakládala! Naše programy
nejsou dělány výhradně pro děti, ale
pro maminky s dětmi. To miminko
nebo batole je samozřejmě rádo, že se
dostane do jiného prostředí a kouká
na jiné děti, nicméně první kurzy jsou
především pro maminku. Když totiž

To jste opravdu jedna z mála, která
takto uvažuje. Mnoho jiných organizací nebo spolků má často jen natažené ruce a bez dotací se neobejde...
„To máte pravdu. Jsem členka sociální komise města Prostějova,
takže vím, jak to často chodí. Já
si ale opravdu myslím, že pokud má mít podobný podnik právo na existenci,
tak jedině v případě, že
si na sebe vydělá.“
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Když jsme otvírali naše centrum, můj syn měl rok
a půl. A právě v té době jsem pro něj hledala různé
aktivity a zjistila, že mi Prostějov nenabízí to,
co bych si představovala. Tak jsem se rozhodla,
že pro maminky s dětmi založím něco sama...
má žena malé dítě, dostane se do určité izolace, pokud nemá blízkou kamarádku se stejně starým dítětem. Nemá
nikoho, s kým by se mohla podělit
o své zážitky a probrat to s někým, kdo
zrovna zažívá něco podobného. A právě návštěva centra Lodička je cestou,
jak se seznámit s dalšími rodiči se stejnou aktuální zkušeností. A zůstalo mi
několik skupin maminek, o kterých
vím, že se i dávno po absolvování programů v Lodičce potkávají a staly se
z nich výborné kamarádky.“
yy Volají vám také cizí maminky, které požadují radu nebo pomoc?
„Občas se to stane, ale málokdy. Já totiž
nejsem ani rodinný poradce, ani psycholog. Takže v těchto případech se
snažím poradit jen dle svého selského
rozumu nebo volající odkážu dál k nějakému odborníkovi.“
yy Přihodí se, že maminka nebo tatínek přijdou do vašeho centra opakovaně s dalším dítětem?

„Samozřejmě že se naši klienti vrací!
Aktuálně naše kurzy navštěvuje maminka už se svým třetím dítětem. To
vždycky potěší.“
yy A chodí s dětmi víc maminek
nebo tatínků?
„Rozhodně převažují maminky, i když
v poslední době si všímám, že chodí stále více tatínků.“ (úsměv)
yy Jakým způsobem je Rodinné
centrum Lodička financováno?
Pomáhá vám dotacemi kraj nebo
město?
„Jsem velmi pyšná na to, že nejsme vůbec nikým podporováni a nepřijímáme
žádné dotace! Opravdu fungujeme jen
na základě plateb za kurzy.“
yy Vy jste opravdu nikdy nežádala
o nějakou dotaci? Určitě byste měla
velkou šanci ji získat...
„Já ani nechci nikoho žádat! Nárok na
dotaci bychom asi měli, nicméně mi
přijde, že pokud má fungovat volnočasová aktivita, musí si na sebe prostě
ekonomicky sama vydělat.“

yy Řekněte tedy upřímně, vás toto
zaměstnání v centru uživí?
„Mám to sice jako zaměstnání,
nicméně pod dvou letech covidu je
to pro mě jen na půl úvazku. Druhý
poloviční úvazek si aktuálně musím
vyřešit jinak. V žádném případě to
ale neznamená, že bych Lodičku zavírala. Možnost si přivydělat i jinde
mám.“
yy Jak vidíte budoucnost Rodinného centra Lodička?
„Jsem si vědoma toho, že každý člověk
a každá rodina teď budou utahovat
opasky a budou šetřit peníze, jak se dá.
Jen doufám, že to šetření se tolik neprojeví právě na dětech. Potřeba sociálního
kontaktu mezi dětmi je pořád stejná a je
potřeba ji neustále rozvíjet. Věřím, že
v rodinných rozpočtech na tuto položku
zbyde. Doufám, že se nám naše služby
podaří udržet do doby, než všechny ty
turbulentní časy skončí a než se vrátíme
k normální době, jakou jsme prožívali
všichni do začátku roku 2020.“

<24#81&#,568ª
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DOZVUKY KOSTELECKÉ TRAGÉDIE aneb proč došlo ke třem vraždám?

TROJNÁSOBNÝ VRAH

KOMENTÁŘ
VEČERNÍKU
NA STRANĚ 7

2. díl
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Členové rodiny vrahovi zřejmě vyčítali, že kvůli němu mohou skončit na ulici
KOSTELEC NA HANÉ Kolektiv zemědělského družstva
v Pěnčíně, spolupracovníci ze sladoven, bývalí spolužáci
z Gymnázia Jiřího Wolkera. Ti všichni se předminulý pátek
prostřednictvím květinových darů rozloučili s trojicí zabitých
občanů Kostelce na Hané. Marek P. (29) zde v pátek 30. dubna
vojenskými noži ubodal svoji sestru Anetu († 21), bratra Víta
(† 23) i otce Jiřího († 57). Přežila pouze nejmladší Natálie (17),
které vrah umožnil, aby se ukryla na záchodě. Za obrovskou
tragédií rodiny stály spory ohledně majetku. Marek P. totiž před
časem svůj podíl na rodinném domě prodal pražské soudkyni.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Trojnásobná vražda v Kostelci na Hané
otřásla nejen celým městem, ale i v Prostějově a prakticky celém území České
republiky. Mužští členové rodiny měli
ve městě pověst nerudných podivínů.
Původně sedmičlenná rodina se dle
místních už v minulosti musela vypořádat s dvojnásobnou tragédií. Nejprve
se oběsil jeden ze synů, později si vzala
život matka bojující se závažnou nemocí. „Byli často podráždění, všechno jim
vadilo, k nadávkám nešli daleko,“ shodlo
se hned několik občanů Kostelce.
O samém vrahovi se často mluvilo
v souvislosti s duševní poruchou. „Dokázal být zlatý, ale z toho byl najednou
hrozně agresivní. Povídalo se, že by snad
<CXNGMNÚOKTQFKPPÚOKJ¾FMCOKUV¾NQXNCUVPKEVXÊFQOWMFGMEGNÆVTCIÆFKKPCMQ mohl trpět schizofrenií,“ dodala jedna ze
PGEFQwNQ
(QVQ/CTVKP<CQTCN sousedek.

Starosta Kostelce na Hané František Horák
si posteskl, že tragédii nešlo předejít…
KOSTELEC NA HANÉ Rodinu, ve které se odehrála jen těžko
uvěřitelná tragédie, osobně znal.
Vždyť bydlí zhruba dvě stě metrů od domu, kde k trojnásobné
vraždě došlo. Starosta Kostelce na
Hané František Horák (na snímku) Večerníku v exkluzivním rozhovoru přiznal, že smrt tří velice
slušných lidí jej osobně velice zasáhla. Zároveň si postěžoval na to,
že policie jej jako starostu vůbec
o hrůzném činu neinformovala
a kostelečtí občané tak dlouhé hodiny měli strach, že je trojnásobný
vrah na útěku...

Michal KADLEC
yy Jaké vy osobně máte pocity
z hrůzného činu, ke kterému došlo
v Kostelci na Hané?
„Tragédie mě hluboce zasáhla, rodinu
jsem znal. Denně jsem kolem jejich
domu jezdil. Je mi líto všech obětí.“
yy Do jaké míry jste byl jako starosta města informován ze strany
Policie ČR o tomto činu? Několik
hodin po trojnásobné vraždě měli
obyvatelé Kostelce strach z toho,
že je pachatel na útěku...
„Událost se odehrála kolem čtrnácté
hodiny. V podvečerních hodinách se
na mě občané našeho města obraceli,
že se dozvěděli na internetu o tom, že
je pachatel na útěku. V tu dobu v našem městě probíhala akce na fotbalovém stadionu v podobě pálení čarodějnic. Byla zde velká koncentrace lidí
a hlavně dětí. Do zhruba půl osmé ve-

čer jsem jako starosta města neměl od
Policie ČR žádné informace k dané
události! Proto jsem se dostavil na
místo činu a od velitele zásahu jsem si
vyžádal prvotní zprávy. Podezřelý ze
spáchání trestného činu byl naštěstí
ihned zadržen a občanům našeho
města nehrozilo žádné nebezpečí.
Tuto informaci jsem ihned zveřejnil
na městských stránkách i Facebooku,
a šel jsem osobně uklidnit občany na
akci.“
yy Dá se nyní ze strany města
nějak pomoci pozůstalým, tedy
sedmnáctileté dívce a jejím prarodičům?
„Město Kostelec na Hané
je tady od toho, aby v takových případech pozůstalým pomáhalo.
Na základě informací od blízkých,
kteří se ujali dívky,
se
mimořádně
sešla Rada města
Kostelce na Hané
a sedmnáctileté
dívce poskytla finanční dar. Ten,využije pro pořízení
osobních věcí.“
yy Dalo se podle vás tomuto hrůznému činu nějak předejít?
„Nevím, jak by se dalo předejít takovéto tragédii... Rodina se navenek
chovala slušně, spořádaně. Děti chodily na střední a na vysokou školu.
Otec chodil do několika zaměstnání,
aby uživil rodinu. Nic nenaznačovalo,
že by k takové tragédii mohlo dojít.“

Jak se ukázalo, největší spory měli
členové rodiny sami mezi sebou. Večerníku se podařilo dopátrat kořenů
těchto vleklých hádek, které zřejmě
ve spojení s temperamentem a negativním vnímáním okolního světa
byly hlavní příčinou celé tragédie.
Po smrti matky mělo být vlastnictví
domu rozděleno na deset dílů. Šest
z nich vlastnil otec a zbylé čtyři si rozdělili sourozenci. Nejstarší syn však měl
finanční problémy a svůj díl prodal. To
mu ostatní opakovaně vyčítali a on se
cítil být v úzkých. „Proč to prodal, nikdo
přesně neví, zřejmě měl dluhy. Zásadní

však bylo, že novým majitelem desetiny domu se stala pražská soudkyně.
Zbylí členové se báli toho, že právnička
podá žalobu na zrušení a vypořádání
spoluvlastnictví. Pokud by pak rodina nedržela pohromadě, a navíc ještě
nedala dohromady peníze na zbylou
desetinu domu, reálně hrozilo, že by jej
minoritní vlastnice mohla získat celý
za odhadní cenu. Oni by pak skončili
na ulici. Úplně pravděpodobné to sice
nebylo, ale ta možnost přesto visela ve
vzduchu,“ vysvětlil nám muž dobře
obeznámený s celým případem.
Blízké příbuzné obětí se Večerníku

9UDKQHE\OKOXS¿NDOHIO¿NDê
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KOSTELEC NA HANÉ Otec Jiří
(†57) pracoval, sourozenci Vít
(†24 ) Aneta (†22) a Natálie (17)
studovali, jen Marek P. (29) z Kostelce na Hané nic nedělal. Navíc
přišel o svůj podíl v rodinném
domě. Na výčitky reagoval tak, že
příbuzné, kromě nejmladší sestry, brutálně zavraždil. Na vraždu
svých nejbližších se přitom muž
(důkladně připravoval. Oběti
usmrtil postupně, mezi vražděním
si přibrušoval nástroje. Bratrovi,
sestře a otci zasadil čtyři desítky
ran. Mstil se za to, že na něj prý nebyli hodní. Ušetřil jen nejmladší
sestru. Pojďme ještě jednou po stopách nejkrvavějšího případu v historii celokrajské kriminalistiky.

František OMASTA

(QVQ(TCPVKwGM1OCUVC

Její slova nepřímo potvrdil šéf olomoucké krajské kriminálky Jan Lisický, který mimo uvedl: „Pachatel den
před svým činem monitoroval pohyb
ostatních členů domácnosti a sestavoval si jejich denní harmonogram.“
Teprve přitom zjistil, že otec chodí
do práce, nejmladší sestra odjíždí na
gymnázium a zbylí sourozenci jsou
doma v rámci zkouškového období
na vysokých školách. Strůjce pátečního krvavého divadla, který vyvraždil
vlastní rodinu, přitom podle dostupných informací nebyl žádný primitiv.
„Pokud vím, tam měl maturitu na
gymnáziu,“ prozradila sousedka.

„I jako zkušení kriminalisté jsme
byli šokováni intenzitou a brutalitou
útoku,“ konstatoval šéf olomoucké
krajské kriminálky Jan Lisický. „Viděli a zažili jsme toho už hodně, ale
tohle bylo opravdu něco extrémně
výjimečného,“ zopakoval. „Navenek
přitom působili jako bezproblémová
rodina,“ podotkla k rodinným poměrům Marie Šafářová, tisková mluvčí Den před masakrem si pečlivě zmaKrajského ředitelství policie Olo- poval denní režim jednotlivých členů
rodiny a pořídil si dvě vojenské dýky
mouckého kraje.
s čepelemi delšími než dvacet centimetrů. V onen osudný pátek 29. dubna pak počkal, až otec odejde do práce,
mladší sestra do školy a druhá sestra na
procházku se psem. Doma zůstal jen
Podle sousedů šlo o velmi uzavřenou bratr a Marek P. spustil krvavé drama.
rodinu. „Oni se tady s nikým praktic- Bráchu ubodal v jeho pokoji. Pachatel
ky nestýkali, žili si tak nějak sami pro vstoupil k němu do pokoje, v každé
sebe. Vlastně je tu nikdo pořádně ani ruce dýku. S neuvěřitelnou zuřivostí
neznal,“ prozradila Večerníku žena zasadil bratrovi více než čtyřicet ran
bydlící v sousedství dějiště krvavého do horní části těla a krku. Následovala
zločinu.
sestra, která se vrátila z venčení psa. Tu
Život rodiny vraha Marka P. nebyl odpravil v předsíni. Zkusila se sice brázřejmě jednoduchý. Před lety spácha- nit, ale marně. Po chvíli ležena na zemi
la kvůli velmi těžké nemoci sebevraž- v tratolišti krve. Její tělo pak ukryl v kudu matka rodiny, následně se oběsil chyni a předsíň dokonale vytřel. Poté
nejstarší syn. „Povídá se tady, že oni se se vrátila ze školy nejmladší sestra. „Tu
nestýkali ani sami mezi sebou. Prý si jedinou ušetřil, protože s na něm prý
žil každý sám ve svém pokoji,“ konsta- tolik neprovinila, jako ostatní,“ prozratovala žena ze sousedství.
dil šéf olomoucké krajské kriminálky

Vše si pøedem

naplánoval

Tomu se øíká

prokletí...

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

yy Jaká je nyní situace v Kostelci
na Hané, co se týká nálady či případných obav mezi obyvateli?
„Občané v Kostelci na Hané jsou
z této události v šoku. Jsme malé
městečko, kde se všichni známe a tak
nás to hluboce zasáhlo u srdce. Obavy z případného nebezpečí byly jen
v den tragédie, kdy v médiích proběhla mylná informace o tom, že je
pachatel na útěku...“

zcela náhodou podařilo potkat před
pár dny u záplavy květinových darů,
věnců a svíček, která se objevila
v parčíku se sochou Petra Bezruče
jen několik metrů od domu, kde
k vraždě došlo. O celé záležitosti se
však odmítli bavit. „Všichni novináři
lžou! Vyzpovídáte si feťáky z ulice a pak
něco píšete,“ vyjádřil se po našem představení zcela spontánně a dost nedůtklivě jeden z mužů, aniž by konkretizoval,
s čím ze zveřejněných informací nesouhlasí. Na dotaz ohledně rodinných
sporů týkajících se domu už nereagoval
vůbec.

Jan Lisický. Dívku zamkl na záchodě
a čekal na otce. Čas si krátil broušením
a olejováním nožů. „Na internetu se
dočetl, že pak lépe vnikají do obětí,“
prozradil Lisický. Jakmile se otec vrátil
z práce, čekal jej stejný osud jako bratra a sestry. První bodné rány mu syn
zasadil v předsíni. Táta se sice pokusil
o útěk, běsnící mladík ho však dorazil
na zápraží. Pak se zamkl v pokoji a čekal, co se bude dít dál...

Nezapíral
ani vteøinu…
Trojnásobný vrah se k činu doznal
bez sebemenšího nátlaku a zatýkajícím kriminalistům nekladl žádný
odpor. Při výslechu uvedl, že své
nejbližší musel potrestat za to, jak se
k němu chovali. Konkretizovat jejich
chování však nedokázal. „Bylo to sto
plus jedna maličkostí,“ uvedl do protokolu. Pro vraždění se rozhodl po
posledním konfliktu. Následně byl
muž obviněn z plánované brutální
vraždy několika osob a soud na něj
okamžitě uvalil vazbu, v níž je dodnes.
Hrozí mu až doživotní trest.

Nejkrvavìjší pøípad
v dìjinách
V historii olomoucké kriminalistiky
jde vůbec o nejkrvavější případ všech
dob. Dosud za něj byl považován tzv.
pohořanský masakr z roku 1995, kdy
jistý podnikatel v autě pistolí doslova
popravil tři věřitele, kterým dlužil peníze. Nynější případ z Kostelce ovšem
vykazuje ještě větší míru brutality
a chladnokrevnosti.
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Politické strany, hnutí a koalice v Prostìjovì
PROSTĚJOV Už jsou to tři týdny, co Večerník poprvé zjišťoval
novinky v přípravách politických
stran a hnutí na komunální volby
v Prostějově, které se uskuteční
v pátek 23. září a sobotu 24. září
tohoto roku. Uplynul tak delší časový úsek, abychom se právem
mohli domnívat, že v „desítce“
Večerníkem oslovených politických subjektů nastal další vývoj
jak v předvolební kampani, tak
v sestavení jednotlivých kandidátních listin. Představitelé některých politických stran a hnutí
na čerstvé dotazy Večerníku odpověděli, na reakce lídrů kandidátek či předsedů dalších ovšem
netrpělivě čekáme a novinky z jejich řad vám budeme postupně
přinášet v dalších číslech až do
začátku letních prázdnin.
Ze zatím známých faktů je zřejmé, že ač ani jeden politický subjekt redakci Večerníku neposkytl
kompletní kandidátní listinu pro
komunální volby, první jména lídrů jsou už známa. Přestože se na
seznamech předních kandidátů
do zastupitelstva objevují známé
osobnosti, to největší překvapení
pro voliče si připravili sociální demokraté. Jejich šance ve volbách
a odvrácení nezvolení do zastupitelstva má totiž posílit třiaosmdesátiletý bývalý primátor Prostějova
Miroslav Pišťák! Právě situaci ČSSD,
která má jako první strana za sebou oficiální sněm před volbami,
se věnujeme v dnešním vydání.
Přidáváme také první pozvánky
na blížící se akce.
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PROSTĚJOV První jména z kandidátní listiny pro komunální
volby v Prostějově padla z řad
České strany sociálně demokratické. Pro čtenáře Večerníku už
není překvapením, že lídrem
kandidátky je bývalý poslanec
a ředitel prostějovské záchranky
Pavel Holík. O tom už Večerník
ostatně informoval. Naprostým
překvapením pro mnohé je ale
jiné jméno na předních místech.
Sociálním demokratům má pomoci k zisku mandátů v zastupitelstvu i bývalý úspěšný primátor
Prostějova Miroslav Pišťák! Ten
dle potvrzených zpráv půjde do
boje z pátého místa kandidátní
listiny ČSSD.

Michal KADLEC
Současná náměstkyně prostějovského primátora Alena Rašková,
která se však před letošními komunálními volbami stahuje z popředí
kandidátky ČSSD, poskytla Večerníku základní informace o přípravách „oranžových“ na zářijové volby. „Významně jsme v přípravách
pokročili. Členská schůze jednomyslně schválila místním předsednictvem navrženou kandidátku
a strategii volební kampaně. Ta
bude zahrnovat některé nové prvky,

kterými chceme zaujmout, oslovit naše voliče. V tomto okamžiku
nebudu konkrétní, ale rozhodně
budeme reagovat na to, co se kolem nás děje. Sociální demokracie
byla vždy na straně lidí, zejména
těch, kteří potřebují pomoc. Kampaň jsme odstartovali tradiční akcí
1. máj s ČSSD, kterou každoročně
pořádáme pro občany města,“ řekla na úvod Rašková, aby následně
potvrdila, že ona sama se stahuje
z popředí kandidátní listiny ČSSD
pro komunální volby v Prostějově
v září 2022.
Večerník chtěl vědět, jaká jména
tedy pošlou prostějovští sociální
demokraté do boje o mandáty
v zastupitelstvu? „Naše kandidátka
pro letošní komunální volby byla již
jednomyslně schválena. V Prostějově máme stabilní členskou základnu
a naši členové mají chuť do práce
a chtějí v dobrém slova smyslu mít
vliv na život v našem krásném městě i v České republice. Celostátní
politika má zásadní vliv na kvalitu
našich životů a nelze ji od politiky
komunální oddělovat. Zvlášť v dnešní době. Veřejnost samozřejmě s celou kandidátkou seznámíme, ale
ještě musí dojít ke schválení vyššími
orgány strany. V tomto okamžiku
můžeme říct, že lídrem kandidátky

Třiaosmdesátiletý Miroslav Pišťák:

„Nohy mi už tolik neslouží, ale hlava ano!“
je Pavel Holík. Na pomyslné bedně jsou Bedřich Grulich, předseda
sociální demokracie v Prostějově,
člen finančního výboru a manažer
z oblasti ekonomiky a sociální problematiky, trojkou je Petr Kudláček,
který má velké zkušenosti v oblasti
sportu s akcentem na masové sporty
a mládež,“ prozradila Rašková, přičemž největší „pecku“ teprve vytáhla z rukávu. Na pátém místě se totiž
objevuje jména třiaosmdesátiletého
bývalého primátora Miroslava Pišťáka! Večerník okamžitě zajímalo, co
si prostějovští sociální demokraté od
jeho kandidatury z předních příček
slibují? „Nejde o to, co si slibujeme.
Chceme prostě logicky využít zejména jeho zkušeností a názorů a tím naplnit naše heslo těchto komunálních
voleb ‚Prospíváme Prostějovu‘. Jsme
rádi, že se Miroslav Pišťák chce i nadále angažovat. Pracujeme a chceme
pracovat jako tým. A do týmu patří
zkušení politici, ale i nová nebo v našem případě novější krev jako jsou již
zmínění Bedřich Grulich, Petr Kudláček či Richard Černý,“ uvedla Alena
Rašková.

$ÚXCNÚRTQUV÷LQXUMÚRTKO¾VQT/KTQUNCX2Kwċ¾MMCPFKFWLGXMQOWP¾NPÊEJXQND¾EJ
\R¾VÆJQOÊUVCMCPFKF¾VM[è55&
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Večerníku se během uplynulého
víkendu podařilo zkontaktovat
bývalého úspěšného a dlouholetého primátora Prostějova a položili
jsme mu otázku, co ho v třiaosmdesáti letech vedlo ke kandidatuře
v podzimních komunálních volbách. „Velmi dlouho jsem se rozmýšlel a v jednu chvíli jsem už byl
dokonce rozhodnutý, že se stáhnu
z veřejného života. Jenže události
z posledních měsíců mé rozhodnutí změnily a možnost kandidovat
z pátého místa kandidátky ČSSD
jsem nakonec přijal. Víte, já už nemám žádné velké osobní ambice,
ale chtěl bych prostějovské sociální

demokracii přispět k tomu, aby se
i nadále podílela na řízení města.
Ekonomické hospodaření našeho
města je stále excelentní a chtěl
bych osobně přispět k tomu, aby
se v této dobré práci pokračovalo,“
objasnil exprimátor Prostějova Miroslav Pišťák. Na doplňující dotaz,
zda si ve svých třiaosmdesáti letech
ještě troufá na mandát zastupitele,
odpověděl s úsměvem. „Myslím si,
že jako zastupitel nebo člen finančního výboru bych čtyřleté funkční
období ještě zvládl. Řeknu to jinak,
nohy mi už příliš neslouží, ale hlava
ano,“ bere Pišťák tradičně věci s naprostým nadhledem.

ČESKÉ A SVĚTOVÉ
EVERGREENY
ROMANTICKÁ PROCHÁZKA HUDEBNÍ
HISTORIÍ SPOJENÁ SE SOUTĚŽÍ O CENY

VSTUP ZDARMA

PETR SALAVA

Moderátor, diskžokej,zakladatel fotbalového klubu AMFORA,
autor pokřiku „KDO NESKÁČE, NENÍ ČECH, HOP HOP HOP“

PAVEL VĚTROVEC

Klavírista, hudební skladatel, emeritní profesor Pražské
konzervatoře a dlouholetý kapelník orchestru Karla Gotta

HOST: JAKUB ROUSEK
Sólista opery a operety Moravského divadla Olomouc,
frontman kapely Elán Haná Tribute band

RADEK VONDRÁČEK
4. června

15:00

Národní sportovní centrum
>E vePodromem  4rostÞNov

Zadavatel: ANO 2011
zpracovatel: Petr Salava - Amfora

22051310862

22051310863

Poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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KOUPÍM

REALITY
Pronajmu nové prostory 200 m2
s výlohou 7x3m, hlavní ulice, zateplené, vlastní spotřebiče - nízké náklady.
I. patro, vhodné na menší
návštěvnost. Info u2pv@seznam.cz.
Cena 12 000 Kč/měsíc. Bez realitky.

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,
Hledám jakýkoliv pronájem bytu.
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
Jen Prostějov. Tel.: 604 635 465

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

Dne 15. května 2022
by se dožila 85 let
paní Eva KAMZÍKOVÁ.
Dlouhá léta působila jako učitelka
a ředitelka mateřské školy i jako školní
inspektorka. Byla spoluzakladatelkou
prostějovské galerie Bašta u hradeb,
kde pořádala výtvarné vernisáže a jiné
kulturní akce. Výrazně se tak zasloužila
o rozvoj kulturního života v Prostějově.
S láskou na ni vzpomínají
bývalé kolegyně.

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

Čas plyne
a vzpomínka zůstává…

Manželé koupí byt 3 + 1 (4 + 1) v PV.
Tel.: 732 116 877
Dům nebo pozemek k výstavbě
do 40 km – koupíme. Tel.: 605 011 594

Hledám pronájem menší zahrady
v Prostějově a okolí do 10km od Pv.
Cena 3 000 -5 000 Kč.
Tel.: 605 713 700

SLUŽBY

21081211002

Pro děti koupím zahradu/chatu.
Děkuji. Tel.: 737 827 329

Ruku Ti už nepodáme,
abychom ti mohli přát,
teď můžeme pouze kytičku
na hrob dát, svíčku zapálit
a jen tiše vzpomínat.

Dne 18. května 2022
by se dožil 88 let
pan Jaroslav DOKOUPIL
z Brodku u Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka, dcera
a synové s rodinami.

Dne 22. května 2022
vzpomeneme
nedožité 75. narozeniny
pana Tomáše OTČENÁŠKA
z Nezamyslic,
rodáka ze Skalky.
Stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

PRODÁM

CHCETE MÍT ZASE NOVOU
A PĚKNOU VANU? Nabízím renovaci
koupelnových van akrylátovou vložkou,
bez bourání a nepořádku. Práce trvá 3-4
hodiny a je hotovo.
Objednávky na tel.: 775 562 356

DOUČOVÁNÍ Matematika, angličtina,
němčina, český jazyk. Bohaté zkušenosti, individuální přístup, 100% úspěšnost. Příprava k maturitám, přijímacím
zkouškám, reparátům. Kontakt?
Doucovaninamiru@seznam.cz

Dne 19. května 2022
tomu budou 4 roky,
kdy nás navždy opustil
pan Rostislav MAZAL
z Vrahovic.
S láskou stále vzpomíná
manželka Marta a děti
Martin, Markéta
a Radek s rodinami.

Dne 22. května 2022
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
paní Jindřišky PLUHÁČKOVÉ
z Konice.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Dne 18. května 2022
uplyne 31. výročí úmrtí
pana Josefa ŽILINČÍKA

a dne 22. května 2022
vzpomeneme 25. výročí úmrtí
paní Anny ŽILINČÍKOVÉ,
která by se
dne 26. května 2022
dožila 94 roků.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují děti s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ

22050320791

Dne 15. května 2022
tomu bylo 30 let od úmrtí
pana Miroslava KUČERY
z Vícova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
a děti s rodinami.

Dne 20. května 2022
uplyne 5 roků od úmrtí
pana Rudolfa SEDLÁKA
z Prostějova.
Vzpomíná rodina.

Ty roky
tiše běží jak klidné řeky proud,
jen vzpomínky se vrací
a nedají na Tebe zapomenout.

Dne 17. května 2022
uplyne 7. smutný rok,
kdy nás navždy opustil náš drahý
a milovaný syn a bratr
pan Kamil KRUTOVSKÝ.
S láskou vzpomíná
maminka a bratři
Miroslav a Svatoslav.

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

Dne 12. května 2022
uplynulo 6 roků, kdy nás opustila
naše milovaná babička
paní Marie SVAČINOVÁ
ze Stařechovic.
S úctou a láskou
vzpomínají
Petra, Terezka,
Míša a David.

Dne 21. května 2022
vzpomeneme 3. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Marie SEKANINOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Plno plánů jsi do života měl,
v nejlepším věku jsi od nás odešel.
Poslední sbohem jsi nám nestihl dát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.

Tři roky utekly jako voda,
zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešel a nevrátíš se zpět.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 22. května 2022
by se dožil 80 let
pan Jaroslav KŘUPKA
z Prostějova
a dne 7. června 2022
si připomeneme
11. výročí jeho úmrtí.
Prosím, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka,
syn Jiří s rodinou,
dcera Renata s rodinou.

Dne 18. května 2022
tomu budou 3 roky,
kdy nás navždy opustil
pan Josef IVAN
z Konice.
S láskou vzpomíná manželka
Anna, syn Josef s rodinou
a dcera Ilona s rodinou,
vnuk Jakub s rodinou a Tomáš,
vnučka Veronika s rodinou
a Daneček.
Za vzpomínku děkujeme.

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,

Přání k narozeninám
bychom Ti rádi dali,
ale osud chtěl, abychom vzpomínali...

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

21040610387

Velice ráda se přidávám
ke spokojeným majitelům
psích miláčků s touhou poděkovat
celé veterinární klinice VETERIX
za skvělý přístup nejen k pacientům,
ale stejnou měrou k majitelům.
Vždy ochotni trpělivě naslouchat
a provést perfektní ošetření.
Moje díky patří zvláště třem ženám
MVDr. Stejskalové,
MVDr. Kubějové,
MVDr. Fabiánové,
které s lidským soucítěním
doprovázely mého starého,
nemocného pejska
přes duhový most.
S úctou Ludmila Rašková.
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Prodám kolo, dámské, nevyužité.
Tel.: 606 166 853, PV. Cena: 1000 Kč

Vážení zákazníci,
zdravotní prodejna IVKA, Plumlovská 21,
Prostějov nabízí nové jarní i letní
kvalitní zboží (i na velmi problémové nohy). Kvalitní pánské sandály,
softshellové botasky s membránou,
Mytí oken, rámů, žaluzií, skleněných i domácí obuv s pamětovou pěnou
ploch, generální úklid. Nejvyšší kvalita a jiné zboží. JSME TU PRO VÁS.
20 let praxe v oboru. Tel.: 604 757 384. Tel.: 603 445 601.

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby- rychle, levně.
Tel.: 604 389 367

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.
Roky plynou, jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.

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

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

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, Pv.
stolarstvijancik.cz, tel.: 604 820 358

16. května 2022
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UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
proběhne
v PÁTEK
20. května,
v 10.00 hodin

Dne 15. května 2022
by oslavil své 75. narozeniny
pan Jaroslav SMÍTAL
z Kladek.
A dne 20. května 2022
uplyne 6 let,
kdy nás navždy opustil.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka Alena, dcery Janka
a Alena s rodinami.

Jsou lidé, kteří pro nás
v životě znamenají víc než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich.
Dne 18. května 2022
tomu budou 3 roky, kdy odešel
pan Pavel ŠÍPEK.
Za tichou vzpomínku
děkuje bratr Mirek.

Jaromír Sedlář 1933
Jan Vychodil 1953
Zdenka Atanasová 1930
Jaromír Polách 1938
Ivo Girošek 1955
Jaroslav Bureš 1935
Kazimír Lakomý 1938
Anna Thonová 1940
Marie Stavjaníková 1944

Smržice
Pěnčín
Prostějov
Ondratice
Prostějov
Čehovice
Smržice
Prostějov
Vyškov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 16. května 2022
Jiří Šmíd 1957 Bílovice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Miloslav Červenka 1935 Otinoves 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 17. května 2022
Zdeněk Bradáč 1953 Otaslavice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Miloslav Drozda 1946 Skalka 14.00 kostel Skalka
Čtvrtek 19. května 2022
Leona Nakládalová 1953 Olšany u Prostějova 14.00 kostel Olšany u Prostějova
Pátek 20. května 2022
Jaroslav Sedlák 1954 Vrahovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jaroslav Trnavský 1949
Prostějov
Ludovít Blažo 1964
Prostějov
Miloslava Slívová 1937
Prostějov
ZdeňkaBartošová1949 KralicenaHané

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 16. května 2022
Jaroslava Olczaková 1952 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Dana Faltynková 1963 Plumlov 13.15 hodin Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 19. května 2022
Josef Švarc 1954 Určice 11.30 hodin Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Rostislav Hořava 1943

Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 16. května 2022
Jana Koníčková 1965 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Jste invalidní důchodce s dobrou
znalostí práce na PC? Zvládnete
noční směny? Máte zájem o zajímavou práci v příjemném pracovním
prostředí?
Volejte na tel.: 602 786 692.

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku av Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
22051020817

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
probìhne
v PÁTEK
20. kvìtna
v 10.00 hodin

Pozice

Plat (v Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Asistent/-ka
Dispečer/-ka nákladní dopravy
IT technik/-čka
Pracovník/-ce prádelny
Servisní pracovník/-ce
Sociální pracovník/-ce
Šič/-ka

35 000
36 000
30 000-50 000
18 500
35 000
21 260
18 000-19 000

jednosměnný
jednosměnný
pružná
jednosměnný
jednosměnný
pružný
jednosměnný

ÚSV
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
nižší střední odborné
střední odborné
vyšší odborné
střední odborné

Mürdter Dvořák,Olšany u Prostějova
Robert Javůrek, Klenovice na Hané
Cathedral software, Prostějov
SaF servis, Prostějov
Šálek Pavel, Prostějov
Úřad prace ČR, Prostějov
Bernhardt fashion, Vrahovice

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

22042610693

22051310831

220429107

22050420794

22051110827

Firma na šití kožené konfekce
hledá šiče, šičky, plat. podmínky
19 000 Kč. Firemní benefity,
stabilizační příspěvek 5 000 Kč.
Nástup možný ihned.
Info. na tel.: 603 834 529.

24%'0#$ª<ª
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PROSTĚJOV Už třetí měsíc za
sebou přicházejí z Úřadu práce
pozitivní statistiky, které i nyní
aktuálně dokládají skutečnost,
že lidí bez práce je čím dál tím
méně. V dubnu poklesl celkový
počet uchazečů o zaměstnání
v Olomouckém kraji na 13 435,
počet hlášených volných pracovních míst se snížil na 10 100
a podíl nezaměstnaných osob na
3,1 procenta. Obdobná situace
je také konkrétně v prostějovském regionu, kde rovněž ubylo
nezaměstnaných, ovšem naopak
se zvyšuje poptávka firem, které
nabízejí volná pracovní místa.
K 30. dubnu evidovala Krajská pobočka v Olomouci Úřadu práce
ČR celkem 13 435 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 836
nižší než na konci předchozího
měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku pak dokonce
o 3 998 osob! „Z tohoto počtu bylo
12 249 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku od 15 do 64

let, což je o 820 méně než na konci
předchozího měsíce a ve srovnání se stejným obdobím minulého
roku byl jejich počet nižší o 4 332,“
informoval Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu práce Úřadu práce
ČR, Krajské pobočky v Olomouci.
V průběhu čtvrtého měsíce letošního roku bylo nově zaevidováno
1 828 osob. Ve srovnání s minulým
měsícem je to o 150 méně a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 177 více. Z evidence
během dubna odešlo celkem 2 664
uchazečů. „Bylo to o jednapadesát
lidí více než v předchozím měsíci
a o 185 osob více než ve stejném
měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci
nastoupilo 1 955, to je o 98 více než
v předchozím měsíci a o šestnáct než
ve stejném měsíci minulého roku.
Dále 375 uchazečů o zaměstnání
bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, což je o 75 více než v předchozím měsíci a o 88 méně než ve
stejném období minulého roku,“

přidal tradičně velice podrobně Mikšaník s tím, že 709 uchazečů bylo
vyřazeno bez umístění.
Vývoj nezaměstnanosti byl ve všech
regionech Olomouckého kraje stejný – nezaměstnanost tam klesla. Nejvíce se počet snížil na Olomoucku
(o 309 osob), přičemž k největšímu
procentuálnímu poklesu nezaměstnanosti došlo na Jesenicku (- 13 %).
Co se týká prostějovského regionu,
zdejší pobočka Úřadu práce evidovala k 30. dubnu 1 746 lidí bez práce,
z toho 1 128 žen. „V tomto regionu
je pak 1 870 volných pracovních
míst a podíl nezaměstnaných osob
zde činí 2,3 procenta,“ uvedl Jaroslav
Mikšaník.
Ke konci dubna bylo evidováno na
Úřadu práce ČR, Krajské pobočce
v Olomouci 7 026 žen. Jejich podíl
na celkovém počtu uchazečů činil
52 %. „V evidenci bylo 2 300 osob
se zdravotním postižením, což představovalo 17 % z celkového počtu
nezaměstnaných. Ke konci tohoto
měsíce bylo také registrováno 642

vývoj počtu uchazečů a volných míst v olomouckém kraji v letech 2015 – 2022
<FTQL-TCLUM¾RQDQéMC·ąCFWRT¾EGè4X1NQOQWEK

absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejichž počet
poklesl ve srovnání s předchozím
měsícem o 22 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého
roku byl nižší o 165 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli

pěti procenty,“ prozradil Mikšaník.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 384 uchazečů o zaměstnání, což je 33 % všech uchazečů
vedených v evidenci. Podíl lidí
bez práce, to je počet dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku od

15 do 64 let k obyvatelstvu stejného
věku, meziměsíčně poklesl na 3,1 %.
„To je o 0,2 procentního bodu méně
než celorepubliková hodnota,“ připomněl hlavní analytik trhu práce
Úřadu práce ČR, Krajské pobočky
v Olomouci.
(red)
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KDE v Prostìjovì najdete...?
6SUiYQiRGSRYĚď Slezská ulice

Rovněž dvacáté 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 19. 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.

Výhra:

Jméno výherce: Jindřich ŽIVNÝ, Bedihošť
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment kavárny.
KDO je tváø na obrázku...?
6SUiYQiRGSRYĚď Pavla Meidlová

Výhra:

Jméno výherce: Libor NAKLÁDAL, Smržice
DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč ze sortimentu prodejny.
OSMISMÌRKA
6SUiYQiRGSRYĚď CABARET...

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Výhra:

Jméno výherce: Jaroslav VEČERKA, Držovice
VOLNÉ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na show.
SUDOKU

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

6SUiYQiRGSRYĚď 5, 3, 2, 9
Výhra:

Jméno výherce: Veronika KAMENÁ, Čelechovice na Hané
DVĚ VOLNÉ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na vybraný koncert.
.´©l29.$
6SUiYQiRGSRYĚď Velká cena Mohelnice MMČR truck trialu již v květnu

Výhra:

Jméno výherce: Jiří VAČKÁŘ, Prostějov
VOLNÉ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na závod.

22041360625

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

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
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do DO POLITIKY
a graficky lehce poupravili prostějovskou radní a jednu
z čelních představitelek hnutí Andreje Babiše…
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ARIANA, CÍLE, EDENY, ERGO, HOHN, HRÁT, JAWA, LETZT,
LHOTÁK, OHOU, OPÁLAT, OPCE, ORLICE, OSMÁ, PRACNÝ,
RANÁ, RONO, ROTY, RYNK, ŘINK, SHEHY, SKATER, TĚSTO,
TŘAS, UTKÁNÍ, VZNĚT, ŽALOBY

22041160618

19111261313

FESTIVAL ... MORAVSKÉHO KRASU

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\
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TIP Večerní
Večerníku
ku

VOLEJBAL
sobota 21. května
8.00 Hanácká volejbalová liga smíšených družstev (závěrečné kolo – play-off, hala RG a ZŠ
Otto Wichterleho Prostějov)

SMRŽICKÉ VANDR

MALÁ KOPANÁ
sobota 21. května
8.00 Okresní liga mužů, skupina Jihovýchod
(turnaje 3. kola, hřiště Kobeřice a Vrbátky)

LUKOSTØELBA

KDY: SOBOTA 21. KVÌTNA, 7:00 DO 10:00 HODIN
.'(63257291©$5(/605l,&(
a Velkého Kosíře. Na všech kontrolách
bude připravena minerální voda zdarma
a na některých i malá svačinka.
Za úspěšné absolvování vandru dostane
každý účastník cílové razítko případně razítko IVV a barevný diplom. Za příplatek
může získat i medaili. K dispozici budou
také vandrovní vizitky a vandrovní trička.
Vyhodnocen bude též nejmladší a nejstarší účastník vandru.
„Jsme rádi, že se konečně do pořádání akce
můžeme pustit v plné parádě. Loni jsme
museli některé cyklotrasy zrušit, což někteří
z účastníků nesli poněkud nelibě. Letos už

je most na cyklostezce přes severní obchvat
dokončen, takže lidé se po něm budou moci
vydat ve směru na plumlovskou přehradu,
případně Drahanskou vrchovinu,“ prozradil
za organizátory Zdeněk Balcařík, který rovněž předpokládá, že akce letos přivítá účastníka s pořadovým číslem 20 000. „Za předchozích sedmnáct ročníků dorazilo zhruba
19 700 lidí, pokud vyjde počasí, dá se tedy
předpokládat, že magická hranice padne,“
upozornil s tím, že daný člověk však nebude
vědět, že se právě on stal jubilantem. „Pořadí
účastníků v jednotlivých ročnících totiž neevidujeme,“ usmál se Balcařík.

.XOWXUQËRNÇQNR
.XOWXUQË
RNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov
pondělí 16. května
17:30 VYŠEHRAD:FYLM
česká komedie
20:00 NOSOROH
drama Ukrajina
úterý 17. května
18:00 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
česká komedie
20:00 FILM ROKU
drama Španělsko
středa 18. května
17:30 DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ
americké fantasy
20:00 107 MATEK
české drama
čtvrtek 19. května
15:00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
komedie ČR
17:00 CO JSME KOMU
VŠICHNI UDĚLALI
francouzská komedie
19:00 PROMLČENO
český thriller
pátek 20. května
15:00 UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
animovaný film USA
17:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
česká komedie
19:00 DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ
americké fantasy
21:30 SEVEŘAN
thriller USA
sobota 21. května
15:00 UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
17:00 DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ
americké fantasy
19:30 VYŠEHRAD:FYLM
21:45 DIVOCH
romantická komedie Československo
neděle 22. května
10:30 JEŽEK SONIC 2
animovaná komedie USA
15:00 UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
17:00 BENÁTKYNEKONEČNĚ AVANTGARDNÍ
italský dokument

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 28. května
MONUMENT
výstava absolventských prací studentů
Střední školy designu a módy
do 26. června
PERNŠTEJNSKÉ ŽENY A EVROPA
výstava obrazů
do 11. září
O MÁKU
výstava originálních „makových“ obrazů
a dekorací od Marcely Šimečkové

Kino klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
úterý 17. května
9:00 KRTEK A FILMOVÁ HVĚZDA
pásmo pohádek ČR
středa 18. května
14:00 EMMA
komedie Velká Británie
sobota 21. května
17:30 SEAL TEAM:
PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ
animovaný film JAR
20:00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
americký akční film

Mìstská
Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 16. května
16:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
Tvoříte rádi? Pak je pro vás knihovna to
pravé místo! Tentokrát se budou vyrábět
papírové květiny. Akce je určena dětem
do 15 let.
úterý 17. května
9:30 PROMÍTÁNÍ PRO NEVIDOMÉ
Promítání speciální zvukové verze
komedie PO ČEM MUŽI TOUŽÍ režiséra
Rudolfa Havlíka je určeno pro nevidomé
a slabozraké čtenáře. Akce se koná ve
spolupráci s prostějovskými pobočkami
organizací Sons a Tyflocentrum.
středa 18. května
17:00 MANŽELSTVÍ
A VZTAHY V SÍTI
Sociální sítě jsou dnes běžnou součástí
našich životů. Jakým způsobem zasahují
do našich vztahů a manželství? Prospívají
mezilidským vztahům, nebo se naopak naše
vztahy a manželství kvůli sociálním sítím
častěji rozpadají? Jak je ovlivňují a co s tím
můžeme dělat? Nenechte si ujít inspirativní
přednášku párové terapeutky Marie Ježkové.
čtvrtek 19. května
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam
se obrátit? Osobní právní poradci Sdružení
obrany spotřebitelů – Asociace s vámi
budou řešit konkrétní problém.
19:15 VIRTUÁLNÍ REALITA
Zajímá vás virtuální realita? Chcete si ji
vyzkoušet na vlastní kůži? Pak na vás čeká
15 minutový VR zážitek!
do 31. května
MEZIČAS
výstava obrazů amatérských výtvarníků
Prostějovska

ZUŠ
V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
úterý 17. května
18:00 CHRÁMOVÝ KONCERT
komorní orchestr žáků a učitelů
(Prostějovské dny hudby)
středa 18. května
18:00 KENNYBROBERG-USA
klavírní recitál (Prostějovské dny hudby)

Kulturní klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
pondělí 16. května
13:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MĚSTA PROSTĚJOVA
k poslechu hrají manželé Vykoukalovi
čtvrtek 19. května
8:45, 9:45 a 10:45 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
kulturní program zajišťuje ZŠ Palackého
19:00 SETKÁNÍ S PŘÁTELI
české a světové evergreeny hraje Botanico
Quartet
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

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

Zámek
Konice
Kostelní 46, Konice
středa 18. května
19:00 VARHANNÍ KONCERT
vystoupí studenti Konzervatoře
Evangelické akademie v Olomouci

Zámek
Prostìjov
Pernštýnské nám. 176
do 5. června
LEONIDAS KRYVOŠEJ
výstava

Zámek Èechy
pod Kosíøem
sobota 21. května a neděle 22. května
9:00 OLOMOUCKÝ FORTEL 2022
aneb HANÁCKÉ KOVÁNÍ
ve spolupráci se spolkem Kováři
Olomouckého kraje (KOK) se tato kovářská
akce koná poprvé na zdejším zámku

Zámek
Plumlov
sobota 21. května a neděle 22. května
10:00 POHÁDKOVÉ PROHLÍDKY
Podaří se princi Velenovi vybojovat
krásnou Večernici? Koho očaruje
svými kouzly lstivá čarodějnice Maggi
s loupežníkem Bujónem? Nezalekne
se pocestný Jindřich ve mlýně nástrah
zdejšího čertíka? To vše a mnohem
více uvidíte v našich pohádkových
prohlídkách. Přijďte si společně s námi
užít tyto kouzelné příběhy! Třešničkou
na pohádkovém dortu budou historické
tance skupiny ROSETA. Prohlídky
v každou celou hodinu, poslední vstup do
zámku je v 18.00 hodin.

Sportcentrum
- DDM
Vápenice 9, Prostějov
pátek 20. května
17:00 KECY A POLITIKA
V PROSTĚJOVĚ
tour show dvou velikánů českého
politického podcastu
sobota 21. května
8:30 HOBBY HORSING PROSTĚJOV
Velká cena Prostějova! Po velkém úspěchu
prvního závodu v Hobby Horsingu
v Prostějově, jsme se rozhodli uspořádat další
závod! Dnes již oficiální sport, při kterém
dívky soutěží v nejrůznějších disciplínách,
jako je například parkur či drezura, a kde
jsou hodnoceny za svůj styl, preciznost
a předvedené figury se svými koníky.

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pátek 20. května
19:00 JUBILEJNÍ VEČER NEJEN
S OPERETOU aneb TO
NEJLEPŠÍ OD NÁS ZA 90 LET
Prostějovské dny hudby:
Pavlína Augustinová-Přikrylová – soprán,
Miroslav Ondra – tenor,
Milena Buriánková – klavírní doprovod
sobota 21. května
18:00 KONCERT KE 160. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ MUŽSKÉHO
PĚVECKÉHO SBORU ORLICE
Prostějovské dny hudby: pořádá Mužský
pěvecký sbor Orlice
Hosté: PSMU a Ženský pěvecký sbor
Vlastimila

32l51©¶72.
sobota 21. května
14.00 Memoriál Vladimíra Novotného
(1. kolo Velké ceny Prostějovska v požárním
útoku, hřiště Vrchoslavice)
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Největší turistická akce v prostějovském
regionu je opět tady! Klub českých turistů Smržice pořádá nadcházející sobotu
21. května pro všechny příznivce turistiky a cykloturistiky 18. ročník Smržického vandru. Start je naplánován v rozmezí sedmé až desáté hodiny.
Každý účastník dostane program vandru s plánkem trasy a razítko do startovní
karty. Připraveny budou pěší trasy 5, 11,
18, 28 a 50 km, cyklotrasy pro horská kola
8, 35, 48 a 62 km a cyklotrasy pro silniční
kola 26, 33, 52 a 95 km. Trasy jsou orientovány do oblasti Drahanské vrchoviny

středa 18. května
15.00 Středeční závod (otevřené klání pro lukostřelce a lukostřelkyně, střelnice Prostějov)

608 960 042

akce v regionu
Ptenské divadlo zahraje pohádku Duhová perla
Po dvouleté covidové pauze snad konečně Ptenské dětské divadlo zahraje pohádku původně nacvičovanou pro jaro 2020. Jmenuje se Duhová perla. Princ Filip by si rád vzal zahradníkovu schovanku Marušku, ale
protože král chce prince oženit s údajně bohatou komtesou, pošle králův nejvyšší komoří Marušku do světa hledat kouzelnou duhovou perlu, o které je přesvědčen, že neexistuje, protože ji sám vymyslel. Samozřejmě že je ale všechno jinak
a láska zvítězí. Představení má dvě jednání a bude trvat necelé dvě hodiny. V pohádce je 19 písniček na melodie The
Beatles. Premiéra pro veřejnost bude v neděli 22. května v 15.00 hodin v aule Základní školy Ptení, další dohodnutá
představení pro školy budou v pondělí 23., ve středu 25. a derniéra je na programu ve čtvrtek 26. května.

Hanácké kování pod Kosířem

Pohádkové prohlídky v Plumlově

Mezinárodní setkání kovářů se z Olomouce stěhuje do Čech pod
Kosířem. Akce se pod názvem Hanácké kování bude konat nadcházející sobotu 21. a v neděli 22. května na zámku v Čechách pod
Kosířem. Ohně výhní se rozzáří na otevřené ploše před oranžerií.
Během dvou dnů zde budou umělečtí kováři pracovat na společném
díle kované slavobrány pro novomanžele. Po celou dobu setkání
mají návštěvníci možnost nejen sledovat kováře při díle. Většina
zúčastněných řemeslníků patří mezi skutečnou světovou elitu svého
oboru.

Podaří se princi Velenovi vybojovat krásnou Večernici? Koho očaruje
svými kouzly lstivá čarodějnice Maggi s loupežníkem Bujónem? Nezalekne se pocestný Jindřich ve mlýně nástrah místního čertíka? To
vše a mnohem více uvidíte v pohádkových prohlídkách na zámku
v Plumlově, které se budou konat v sobotu 21. a v neděli 22. května
od 10.00 do 19.00 hodin v každou celou hodinu. Poslední vstup
do zámku bude v 18:00 hodin. Třešničkou na pohádkovém dortu
budou historické tance skupiny Roseta. Otevřeny budou i tajuplné
Pohádkové sklepy.

Běžci vyběhnou na Čehovskou desetitisícovku
Další ročník přespolního běhu Čehovská desetitisícovka se bude konat v sobotu 21. května v Čehovicích. Opět se poběží zejména po polních cestách v okolí obce. Start hlavního závodu proběhne v blízkosti místního hřiště a je naplánovaný na 10:30 hodin, prezence bude
probíhat už od 9:00 hodin. Tratě o délce čtyř a deseti kilometrů budou zachovány v původní podobě. Ještě před hlavním závodem budou
připraveny běhy pro děti. Ty budou dlouhé dvě stě padesát metrů a jeden kilometr.

Zakončení charitativní jízdy s kapelou ATD
Motosport, charita a hudba. I toto spojení může dobře fungovat. Přesvědčí o tom akce plánovaná na sobotu 21. května. K večeru totiž
v plumlovském autokempu Žralok dojde k zakončení charitativní jízdy republikou. Trasa motorkářů povede z Ústí nad Labem do Olomouce, aby všichni dorazili nad přehradu do cíle. A bude to zakončení se vším všudy. Kromě toho, že si zájemci budou moci prohlédnout
stroje, které se jízdy zúčastnily, zahraje rovněž také kapela. Skupinou večera bude ATD z Prostějova. To ale není vše. Přítomní budou také
svědky ukázky pomoci raněným motorkářům, o kterou se postarají medici z Olomouce. Akce má navíc charitativní podtext, výtěžek půjde na Nadaci pro výzkum rakoviny. Přispět mohou jednak aktivní účastníci jízdy a jednak ti, kteří se na uzavření akce přijdou podívat.
Zakončení proběhne během odpoledne, zmíněné hudební vstoupení je plánované na 18.00 hodin.

&2.'<.'(aneb informace a události z vašeho okolí…
&2.'<.'(
KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA
Raisova 1159, Prostějov
* každé pondělí od 9:30 hodin bude probíhat setkání
rodičů s batolaty a předškolními dětmi, kromě pravidelných aktivit pro děti (říkanky, písničky, tanečky)
bude připravena i rodičovská diskusní skupina.
* NOVINKA: v úterky od 16:30 do 18:00 hodin
probíhá program s malými dětmi KLUB RODIČŮ
A DĚTÍ Z UKRAJINY. Vedeno v českém jazyce
s tlumočením do ukrajinštiny. Pro děti budou připraveny básničky, říkanky, vyrábění, stolní hry a další
aktivity. Dospělí si mohou odpočinout u kávy či čaje.
* NOVINKA: v úterky od 18:00 do 19:30 hodin se
koná KLUB UKRAJINCŮ ŽIJÍCÍCH V PROSTĚJOVĚ A OKOLÍ. Pravidelné setkání za účelem
vzájemné podpory, výměny informací a sdílení. Pro
zájemce nabízíme ve spolupráci s Apoštolskou církví Prostějov duchovní poradenství a modlitby. Děti
mohou během setkání využít hernu.
* ve středu 18. května od 8:30 do 11:30 hodin probíhá adaptační kurz pro děti před vstupem do MŠ
ŠKOLIČKA
* ve čtvrtek 19. května od 17:00 do 19:00
hodin je na programu kurz VÝCHOVA
TEENAGERŮ. Cílem je pomoci rodičům i těm,
kdo vychovávají teenagery ve věku 11 – 18 let, rozvíjet s nimi zdravé vztahy a vést je k dospělosti. Jedná
se o pět setkání, kde se podíváme na danou lekci na
DVD, budeme společně diskutovat a pracovat s příručkou účastníka kurzu.
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

EKOCENTRUM IRIS
Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 18. května od 8:35 do 14:30
hodin je na programu exkurze nejen pro seniory s odborným průvodcem do MĚSTSKÉHO PARKU MICHALOV V PŘEROVĚ. Společný odjezd vlakem v 8:35
hodin přes Olomouc do Přerova, návrat do
Prostějova mezi 13:30 a 14:30 hodin.
* v sobotu 21. května v 10:00 hodin
se koná KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA ROZKVETLOU BOTANICKOU ZAHRADOU s odborníkem Liborem Marčanem. Dozvíte se
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- spoustu informací a zajímavostí o rostlimouc v Prostějově nadále poskytuje služby nách naší botanické zahrady.
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov. ProvozCENTRUM PRO RODINU
ní doba: pondělí od 8:00 do 12:00 a od
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
12:30 do 14:00. V úterý a ve středu po
* každé pondělí od 16:00 hodin, po
telefonické domluvě.
předchozí telefonické domluvě, naSvaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostě- bízíme podporu a doprovázení při
jově, Kostelecká 17 nabízí k zapůjčení kom- hledání řešení v čase náročné životní
penzační pomůcky, např. polohovací lůžka, etapy či manželské krize, poradenortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. ství pro rodiče při obtížích ve vztaSlužby jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bliž- hu s dětmi, pomoc při výchovném
ší info na tel. č. 588 008 095, 724 706 773. směřování s psycholožkou Marcelou
Anežkou Kořenkovou
* večtvrtek19.květnase bude konat zájezd směr * každé úterý a čtvrtek od 8:30 do
Rajhrad, Kounice, Rosice, zájemci mohou volat 11:30 hodin se uskuteční PRVNÍ
ŠKOLIČKA – adaptační kroužek pro
na tel.: 606 891 219 nebo na tel.: 606 786 325
děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku
* ve středu 18. května od 13:30 do 16:00 hodin usnadňuje přípravu na nástup do MŠ,
se koná PORADNA PŘI FINANČNÍ TÍSNI připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé
(místo: Odbor sociálních věcí, Školní 4)
skupině a bezpečném prostředí.
MC CIPÍSEK
* v úterý 17. května a ve čtvrtek
19. května od 8:30 do 12:30 hodin
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* v úterý 17. května od 18:00 hodin pro- proběhne PRVNÍ ŠKOLIČKA MC
běhne beseda pro rodiče SOUROZENCI - PROSTĚJOV KRASICE. Jde o doO SPRAVEDLIVÉ VÝCHOVĚ aneb „Jak polední kroužek typu miniškolky, určený dětem od 2 do 4 roků.
podpořit zdravé sourozenecké vztahy?“
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, čisticí tablety či ušní
tvarovky různých velikostí).
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navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Šéf prostìjovského hokeje
nekomunikuje! Proè

Petr KOZÁK
Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Ročník 2021/2022 je v Chance lize definitivně minulostí. Prostějovu skončila sezóna před zhruba měsícem, a to v semifinále play-off. Tým Jestřábů
tak v tomto směru splnil cíl a celkově zažil úspěšnou sezónu. Nejen v souvislosti s jejím závěrem redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku zaslala
generálnímu manažerovi Jaroslavu Luňákovi, ostatně jako už v průběhu posledního roku několikrát, otázky týkající se průběhu uplynulého
ročníku, ale také aktuálního stavu kádru, rodící se kauzy ve sporu o logo
či novinek z přípravy na blížící se novou sezónu. Stejně jako už mnohokrát, jsme ovšem neuspěli. A to ani při telefonickém a osobním pokusu.
Proč?! To je jedna velká záhada...
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boje na zelených trávnících aneb

22051010820
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SK LIPOVÁ
FK JESENÍK
NEDĚLE 22. 5. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Lipové

TJ SOKOL KONICE
FK BOHDÍKOV
NEDĚLE 22. 5. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Konici

TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL URČICE
NEDĚLE 22. 5. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Čechovicích

TJ SOKOL KLENOVICE
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
SOBOTA 21. 5. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Klenovicích

Pondělí 16. května 2022

Muzeum
zve na

Pernštejnskouc
no
PROSTĚJOV Muzeum a galerie v Prostějově se jako tradičně i letos zapojí do Festivalu
muzejních nocí. Tentokrát
bude místní program věnován oslavám rodu Pernštejnů. V rámci něj budete moci
zhlédnout loutkové představení pro děti, později také
divadelní představení pro dospělé, výstup Jana Amose Komenského nebo si vytvořit památeční tematický předmět či
se zastavit ve fotokoutku s dobovými rekvizitami. O zábavu
tedy nebude nouze. Akce bude
probíhat v pátek 20. května ve
večerních a nočních hodinách
na náměstí před muzeem,
v muzeu, v galerii Špalíček a ve
hvězdárně.
Letos se uskuteční již 18. ročník
Festivalu muzejních nocí, při
němž muzea a galerie po celé
republice nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek
svých stálých expozic a výstav
také řadu rozličných doprovodných i kulturních programů
a stávají se místy mimořádných
a nečekaných zážitků a setkávání. Prostějov si tuto příležitost nemohl nechat ujít. Místní
muzeum a galerie muzejní noc
věnují oslavám rodu Pernštejnů.
Pernštejnská noc bude zahájena
v 18:00 hodin na náměstí před
muzeem loutkovým divadelním
představením pro děti s názvem
Jak se hledají princezny.
Následně od 19:00 do 21:30
hodin budou probíhat výstupy
Pavla Moše s tématem ranhojičské praxe, určené zejména dospělým.
dokončení na straně 27 >>>

TBALEM
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HANÁ PROSTĚJOV
TJ SOKOL PLUMLOV „B“
SK JESENEC-DZBEL
TJ VÍCOV
SOBOTA 21. 5. 17.00 HODIN
SOBOTA 21. 5. 17.00 HODIN
Fotbal. areál SCM Za Místním nádr. Fotbal. stadion „V Borkách“Plumlov

22042210665
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PROSTĚJOV I anděl může být příčinou pohrom a skončit v pekle.
Tak by se dalo shrnout hlavní poselství divadelní hry Hana vzniklé po- původní
dle knižního bestselleru Hany Mornštajnové. Hlavní hrdinka příběhu reportáž
z období kolem II. světové války se v něm sžírá vinou za smrt svých pro Večerník
nejbližších, kterou nepřímo způsobila, když před bezpečím dala
přednost milostnému poblouznění, či k tragédii došlo prostou sho- Martin ZAORAL
dou okolností. V oceňovaném představení, s nímž v pondělí 9. května obdržela Cenu za nejlepší ženský
do Prostějova dorazilo Klicperovo divadlo z Hradce Králové, vystoupi- herecký výkon.
lo hned devatero hereček, muže byste mezi nimi hledali marně.
Ač se tedy na jevišti neobjevila žádKlicperovo divadlo Hradec Králové
hru uvedlo při příležitosti připomínky 80. výročí transportů židovských občanů do koncentračních
a vyhlazovacích táborů. Kniha i di-

vadelní inscenace sklízí u čtenářů
i diváků značný ohlas, získala titul
Nejlepší hra z repertoáru regionálního divadla a představitelka hlavní
role Lucie Andělová za roli Hany

ná tvář známá například z filmů či
televizních obrazovek, přesto se sál
Městského divadla více než slušně
zaplnil, a to zejména ženským publikem.

%QXwGEJPQO¾MRąKP¾wÊCEQUG\P÷LF¾X[VXQąKVUGFQ\XÊVGXO÷UVUMÆOOW\GWCICNGTKK
Foto: Jan Frehar
PLUMLOV Festival Keltská noc se po třech letech vrací do Plumlova. Po- Kdo má rád irskou a keltskou hudbu
slední ročník festivalu se kvůli covidu uskutečnil v roce 2019. Devatenác- a irský tanec, může o prázdninách
tý ročník festivalu nás proto čeká až letos. Ve dvoudenním programu Kelt- opět prožít krásný keltský víkend
ské noci 2022 vystoupí na 150 umělců a účinkujících z devíti evropských v Plumlově. Jednou z hlavních hvězd
zemí. Akce se bude konat 22. a 23. července v kempu Žralok.
bude tentokrát rakousko-skotská

BYLI JSME
U TOHO

Prostějovští nohejbalisté famózním výkonem spláchli
Kü@?NO<Q@IÁ
nebezpečné Pražany, viděl to i Miroslav Černošek
(GD>K@MJQ<
?DQ<?G<
ce
H
z rad 
é
Králov
7-6RNRO,3URVWčMRY²7-3DQNUiF
NµGU<KGIDGJ <G@ I@QTKMJ?<GJ
PROSTĚJOV Vy jedete jako parní válec, zvolal jeden z nadšených fanoušků v nedělním odpoledni. Měl svatou pravdu. Nohejbalisté TJ
Sokol I Prostějov na své dosud impozantní pouti 1. ligou družstev mužů
ČR 2022 deklasovali dalšího soupeře, když v dohrávce 4. kola rozebrali potenciální hrozbu jménem TJ Pankrác doslova na součástky. Super
výkon celého týmu vedl k zaslouženě drtivému triumfu 6:0, což z hlediště na vlastní oči sledoval vlivný manažerský boss Miroslav Černošek.
Právě jeho podpora pomohla k zimnímu posílení týmu, který zatím září.
A vzácná návštěva tak mohla odcházet navýsost spokojena jak s parádní hrou, tak se suverénním vedením v průběžné tabulce.

*CPCXRQF¾PÊQEGP÷PÆ.WEKG#PF÷NQXÆUGXMQPEGPVTCéPÊO
V¾DQąGMXčNKUXÚOFQOP÷NÚOJąÊEJčORQMWUKNCQUGDGXTCåFW
CPKVCUGLÊXwCMPGX[FCąKNC
Foto: Martin Zaoral
Inscenace vynikala silným a nápaditě vystavěným příběhem odehrávajícím se ve dvou hlavních časových rovinách, a to před válkou
či během ní a pak zhruba deset let
po jejím skončení, kdy v městečku
došlo k nákaze tyfem kvůli vodě ze
studny, z níž místní cukrárna vyráběla chutné zákusky. Minulost tu
sloužila k vysvětlení mnoha věcí
z přítomnosti, v první řadě pak špatného psychického stavu titulní hrdinky. Kromě kvalitních hereckých
výkonů inscenace vynikala v první
řadě výbornou hudbou pracující

skupina Celtica, jejíž osobité rockové
pojetí keltské hudby spojené s unikátní pódiovou show slaví úspěchy po
celém světě. Dále se představí Cisal
Pipers z Itálie, jejichž hudba vychází
z pečlivého historického výzkumu. Ve
své autorské hudbě experimentují i se
žánry, které se zdají být od keltské či
historické muziky na míle daleko.
Chybět nebudou ani irští Sliotar.
„Tuto skupinu z Dublinu netřeba
představovat, za dlouhé roky si získala srdce a obdiv nejen návštěvníků
Keltské noci,“ doplnil za organizátory umělecký ředitel festivalu Tomáš
Somr.
Společně s Kozák Bandem vystoupí Radim Zenkl, což je světově
proslulý český muzikant žijící od
roku 1988 v USA. Jako jeden z nejlepších světových hráčů na mandolínu je vítězem soutěže US National Mandolin Championship.
Rí Ra je zase skupina hrající tradiční

s motivy židovské a lidové muziky.
Hana od diváků na závěr sklidila velmi svižné ovace. Nikoliv však úplně
od všech. Těch pár, kteří se přišli do
divadla v první řadě zasmát a pobavit, bylo poněkud zaskočeno. „Příště
vybírám hru já, nebo půjdeme radši
na pivo,“ prohodila zcela spontánně
jedna z odcházejících žen směrem
ke své kamarádce.
Jiní však byli navýsost spokojeni. „Po
fantastických Žítkovských bohyních
to byla další skvělá věc na prknech
prostějovského divadla, která vznikla
podle současné české autorky. Hanu

irskou hudbu. Na Keltské noci vystoupí s vynikající holandskou zpěvačkou
a kytaristkou Loes van Schaijk. Chybět
nebudou ani dvojnásobní držitelé ceny
Anděl za album roku Tomáš Kočko
a Orchestr. Během programu vystoupí
divoká skupina z Transylvánie Selfish
Murphy a nejlepší slovenská skupina
irské tradiční hudby Irish Rose. V neposlední řadě vystoupí kapely Bran,
Vintage Wine, Poitín, Quanti Minoris,
Happy to Meet, Wolfarian, MalemIrish, Gwalarn či Deloraine.
Chybět nebude ani irský tanec v podaní skupin Eriu a Démáirt. Připravena

PŮVODNÍ
zpravodajství

pro Večerník

jsem četla, ale příliš mě nezaujala.
Představení mi přišlo lepší, z děje
zůstalo to důležité a hodně tomu
přidaly herečky a výborná hudba,“
zhodnotila divačka Tereza.
Městské divadlo v Prostějově touto
inscenací zakončilo svůj dramaturgický plán nejen letošní sezóny, ale
i těch předchozích, do nichž zásadním způsobem promlouvala opatření v důsledku covidu. „Jsme rádi,
že se nám vše podařilo odehrát,
přestože v často opakovaně odložených termínech a někdy i s náhradním titulem. Lidé se k nám

bude i celá řada workshopů, v doprovodném programu lidé najdou vikingské boje v podání skupiny Zubři,
keltská řemesla uskupení Latenart,
ohňovou show skupiny Akáda či keltskou spiritualitu od druida Lunwera
a Eriky B. Samozřejmostí bude dobré
jídlo, pivo a medovina. Kompletní informace o festivalu Keltská noc 2022
na webu nebo na Facebooku.
Akce se koná za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje, statutárního
města Prostějov, města Plumlova
a pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje.
(pr)

PROSTĚJOV Posledního dubna
byl zahájen již 29. ročník festivalu
Prostějovských dnů hudby, který
je s Prostějovem již neodmyslitelně spjat. Nadcháezjící sobotu
21. května nás pak v Městském
divadle v Prostějově čeká jeho
závěrečný koncert věnovaný 160.
výročí založení mužského pěveckého sboru Orlice. Kromě něj
vystoupí Ženský pěvecký sbor
Vlastimila a Pěvecké sdružení
moravských učitelů.
V rámci letošních Prostějovských
dnů hudby jsme již mohli navštívit
jarní koncert ženského pěveckého
sboru Vlastimila, koncert kytarového souboru Non Mesure a souboru
BaroKEA nebo absolventský koncert
žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose. Tento týden je nabitý a čekají nás hned

Marek
SONNEVEND

Den po smetení Vsetína „B“ (čtěte na jiném
místě této strany – pozn.red.) domácí dobře
věděli, že je čeká o dost kvalitnější protivník,
na něhož si musí dát pozor. Ostražitost příkladně demonstrovali Martin Müller a Petr
Zemánek, tedy dvě zmíněné top akvizice.
Hned v zahajovací dvojici si pohlídali start,
a byť na sklonku druhého setu trochu váhali,
/,*$'58å67(912+(-%$/,67Ĥþ5
&QJT¾XMCMQNC6,2CPMT¾Et5-5VCTV2TCJC
1UVCVPÊXÚUNGFM[MQNC5-5VCTV2TCJCt6,#XKC
èCMQXKEG$6,5NCXQLèGUMÚ$TQFt2-5QMPCäò¾T
PCF5¾\CXQW/0-OQDKNRTQX¾U/QFąKEG$t6,
2CPMT¾E
24Č$öä06#$7.-#
2TQUV÷LQX
    
 è$TQF
    
 5VCTV2TCJC     
 /QFąKEG$
    
 2CPMT¾E
    
 8UGVÊP$
    
 èCMQXKEG$     
 äò¾TP5
    
-#/2Ąªi6ö
MQNQUQDQVCMX÷VPCJQFKP PKS okna
äò¾TPCF5¾\CXQWt6,5QMQN+2TQUV÷LQX0-#WUVKP
8UGVÊP$t6,5NCXQLèGUMÚ$TQF  6,2CPMT¾Et6,
#XKCèCMQXKEG$  5-5VCTV2TCJCt/0-OQDKN
RTQX¾U/QFąKEG$

ředitelka školy Eliška Kunčíková.
V pátek 20. května proběhne v přednáškovém sále Národního domu
v 19:00 hodin Jubilejní večer nejen
s operetou aneb to nejlepší od nás za
90 let, kde vystoupí Pavlína Přikrylová
(zpěv), Miroslav Ondra (zpěv) a Milena Buriánková (klavír). Prostějovské
dny hudby nakonec završí v sobotu
21. května v 18:00 hodin v přednáškovém sále Národního domu Jubilejní
koncert mužského pěveckého sboru
Orlice ke 160. výročí založení. Kromě něj zde předvede své hlasivky také
Pěvecké sdružení moravských učitelů
a pěvecký sbor Vlastimila. Program je
pestrý, tak si z něj každý jistě vybere to
své.
(tez)

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz

,CP /CVMWNéÊM CMTQDCVKEMQW UOGéÊ t VCM\XCPÚO QRKé¾MGO t RąGMQP¾X¾ QDTCPW
2CPMT¾EG
Foto: Marek Sonnevend
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± 3XWtN =iYRUND     
0OOHU=HPiQHN'HXWVFK±3XWtN
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5RED/DG3tUHN±-3HWUiV+DU
PDQHF .UiO 1RYiN     
/DG3tUHN'HXWVFK±1RYiN&LKOD
.UiO       5RED ± 3XWtN
  

ÚSTY TRENÉRA
Richard BENEŠ - TJ Sokol I Prostìjov:
„Jak po zápase prohlásil jeden kamarád fanoušek, soupeře přejíždíme jako parní válec. Má
pravdu, teď se nám opravdu daří a dneska jsme předvedli vynikající výkon. Velkou pochvalu
znovu zaslouží celý tým. Martin Müller s Peťou Zemánkem opět hráli svůj hodně vysoký standard a naprosto skvěle tentokrát šlapali Honza Matkulčík s Tomem Robou. I plonk dneska těsně
vyšel, protože zkušený Laďa Pírek podržel Kubu Buchera, společně otočili koncovku. A těžký boj,
se kterým jsme původně počítali, se naší zásluhou změnil v jednoznačnou záležitost. Mám velkou radost, že tuhle parádu osobně zhlédnul Miroslav Černošek, který se v zimě rozhodl podpořit
prostějovský nohejbal. Byl nadšený z naší hry, nejvíc se mu prý líbili Marťas i Matkul. A my
jsme ho rádi potěšili natolik povedeným výkonem. Mít za deset kol devatenáct bodů je fantazie,
k nejhůř druhému místu po základní části a tím přímému postupu do semifinále potřebujeme
ještě dva ze zbývajících čtyř utkání. Příště ale pojedeme do Žďáru nad Sázavou oslabení bez
Zemiho a Petra Deutsche, proto asi budeme potřebovat uzdraveného Lukáše Pírka.“
souboj v nejkratším možném čase tak dostal
rozjetý Tomáš Roba. A výsledek? Putík na
opačné straně kurtu si v podstatě ani neškrtl.
Extrémně pohyblivý i šikovný štírek Soko-

la I vystřihl exhibiční podívanou s mnoha
zákroky a údery nejvyšší jakosti, rovněž on
kraloval dvakrát 10:3! Takže hotovo, konečný
součet pouze dvouhodinového špílu 6:0!!!

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Zklamání ze zbytečně
pokaženého závěru minulé sezóny je teď
v případě prostějovských nohejbalistů
zapomenuto. O čemž speciálně Tomáš
Roba ví své. Špatný loňský finiš letos bohatě vynahrazuje stále kvalitnějšími výkony, poslední dobou se rozehrál do skvělé
formy. A v neděli proti Pankráci (6:0) společně s Janem Matkulčíkem oba doslova
excelovali. V pozápasovém rozhovoru pro
Večerník tak zářil spokojeností.

Marek SONNEVEND
Jan FREHAR
duelu proti papírově slabšímu Vsetínu B.
Byl jednoduchý?
„Soupeř přijel bez dvou dobrých hráčů, kteří
normálně nastupují, a tím pádem byl slabší.
Ale žádné utkání není lehké, hlavně se nesmí
nikdy nic podcenit. Což jsme bez problémů

čtyři vystoupení. V úterý 17. května
v 18:00 hodin proběhne v kostele svatého Petra a Pavla chrámový
koncert komorního orchestru žáků
a učitelů ZUŠ Vladimíra Ambrose.
Na něj naváže hned ve středu 18.
května v 18:00 hodin v sále ZUŠ
očekávaný klavírní recitál Američana Kennyho Broberga. „Kenny
Broberg je vítěz ceny American Pianist Award za rok 2021 a držitel
stipendia Christel DeHaan Classical Fellowship. V minulosti získal
stříbrnou medaili na Mezinárodní
klavírní soutěži Vana Cliburna v roce
2017 a bronzovou medaili na Mezinárodní soutěži Petra Iljiče Čajkovského v roce 2019,“ vyjmenovala

založili vstupním vítězstvím 10:7, 10:9 – 1:0.
Stěžejní důležitost pak měla druhá dvojka,
kterou výrazným zlepšením v jejím průběhu
otočili Jan Matkulčík a Tomáš Roba. Poté,
co vlastní vinou ztratili koncovku první sady
(ze 7:5 na 9:10) a místy se jim nedařilo ani
následně (0:2, ze 6:4 na 6:6), totálně ovládli
závěr dokonalým výkonem. „Matkul“ famózně útočil, „Robič“ výtečně podával a náhle to
bylo 10:7, 10:6 – 2:0.
Tento obrat dal Hanákům křídla. Opětovně
precizní Müller, Zemánek a Petr Deutsch
mohli vyhrát úvodní část své trojice s nulou,
nebýt jejich gesta fair play se schválně pokaženým servisem za stavu 9:0 (10:1). Načež
si pohlídali také náročnější zbytek tohoto dílčího střetnutí (10:8) a „Zemi“ tím dosáhl už
dvacátého vítězného utkání za sebou, „Marťas“ devatenáctého!! Průběžný stav byl 3:0.
Úžasnou jízdu následně přiživilo fantastické
představení trojky Matkulčík – Roba - Ladislav Pírek. Dva prvně jmenovaní předváděli
nohejbal extraligové kvality, kapitán Laďa je
vhodně doplňoval, a tudíž se plným právem
zrodil nečekaný debakl dvakrát 10:3 – 4:0!
Navíc trpělivý Lad. Pírek podržel v sobotu
poraženého Jakuba Buchera tím, jakým
způsobem společně s ním zvládl finiš vyrovnaného duelu vložených dvojic. V tiebreaku
sice prostějovské duo ztrácelo 5:7 i 8:9, ale
přes dva odvrácené mečboly přesto uspělo
10:6, 6:10, 10:9 – 5:0. Příležitost ukončit celý

BYLI JSME
U TOHO

„Máme silný mančaft i dobrou partu, o extraligu
se určitě popereme,“ hlásí Tomáš Roba

yy Nejdříve se však vrátím k sobotnímu

-MJNOîEJQNF½?ITCP?=T
jedou do finále
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dokázali. My letos máme hodně silný man- yy Jaké pro vás je mít za spoluhráče tak
čaft na to, abychom takové zápasy v pohodě špičkové borce Martina Müllera a Petra
zvládali.“
Zemánka?

yy V neděli s pražským mužstvem jste „Je to paráda. Oba jsou vynikající nohejbaočekávali mnohem náročnější bitvu, ne?
„Určitě jo, na Pankráci jsme před dvěma týdny málem prohráli. Je to nebezpečný celek, ale
my jsme dnes zahráli fakt výborně. S klukama
se navzájem doplňujeme a všichni umíme
odvádět hodně dobré výkony, což jsme potvrdili. Z naší strany to byl supr zápas!“
yy S „Matkulem“ se vám tentokrát extrémně dařilo. Souhlasíte?
„Někdy mi to tolik nejde, měl jsem už letos
některé horší zápasy. Dneska jsem se však cítil parádně a opravdu se mi dařilo, s Honzou
jsme myslím hráli výborně, úplně podle představ mi sedl i závěrečný singl. Taky další kluci
podali suprové výkony a celé utkání nám tak
vyšlo perfektně.“

listé, a navíc skvělí parťáci do kabiny, kteří
týmu velice pomáhají. Pravidelně vyhrávají
svoje dvojky i trojky, navíc pořád povzbuzují
nás ostatní, dávají správné rady, mají hodně
pozitivní přístup a vždycky vědí, co a jak. Mít
takové spoluhráče je za odměnu, s nimi jsme
mnohem kvalitnější mančaft i celkově lepší
kolektiv. Mně osobně jejich příchod v zimě
moc pomohl, na trénincích a taky v zápasech.“
yy Co říkáte na dosavadní prvoligovou
bilanci deset střetnutí, devatenáct získaných bodů?
„Krása, úžasné! Ještě jsme neprohráli, pouze jednou remizovali na Startu Praha, jinak
všechny porazili. Hrajeme fakt super a z dobrých výkonů děláme takové výsledky. Do

6QO¾w 4QDC RąK \¾X÷TGéPÆO UKPINW
PGF÷NPÊJQ\¾RCUWRTQVK2CPMT¾EK
Foto: Marek Sonnevend
Žďáru teď sice pojedeme oslabení, ale věřím,
že chybějící kluky dokážeme nahradit a zabereme i v nekompletní sestavě.“
yy Zatím evidentně útočíte na prvenství
po dlouhodobé fázi. Je reálný i postup do
extraligy?
„Já jsem přesvědčený, že kvalita v našem současném týmu je velká a určitě máme na to
bojovat o vítězství v první lize. Ještě záleží, jak
zvládneme konec základní části a hlavně potom play-off. V každém případě máme silný
kádr i dobrou partu, o extraligu se rozhodně
popereme. Postup chceme urvat!“

0JFJG&=@UKJOÁÜÁNH@OGQN@OÁINF½=½àFJ
PROSTĚJOV Zápasová série prostějovských nohejbalistů bez porážky v této prvoligové sezóně pokračovala i sobotním
duelem 8. dějství druhé nejvyšší tuzemské soutěže proti NK Austin Vsetín „B“.
A to naprosto hladce, papírově slabší soupeř neměl šanci.

Marek SONNEVEND
Hosté se pohybují blízko úplného dna tabulky, navíc přijeli jen v minimálním počtu
šesti převážně velmi mladých hráčů. Naopak
domácím nechyběl kromě doléčujícího se
Lukáše Pírka nikdo, neboť Jan Matkulčík
bleskově vyléčil zánět šlach svých nohou.
A výpomoc Tomáše Žůrovce, který se v pátek večer omluvil kvůli zvrtnutému kotníku,
tak ani nebyla potřeba.
Hned úvodní dvojka ukázala, že se Hanáci
tentokrát nemusí ničeho obávat. Byť ostřílení Martin Müller s Petrem Zemánkem
hlavně v prvním setu dost chybovali, neměli
ani tak větší problémy výsledkem 10:8, 10:6
– 1:0. Totéž platilo ve druhé dvojici pro zmíněného Matkulčíka a Tomáše Robu, kteří

zahráli spolehlivě, proto měli jednoznačně
navrch 10:4, 10:6 - 2:0. Podobný obrázek
přinesla vstupní trojka Müllera, Zemánka
a Petra Deutsche, jejichž umění zřetelně
převyšovalo snaživost nezkušených Valachů
10:8, 10:7 - 3:0. Dílčí trable nastaly až ve druhé trojici, kde Matkulčík, Roba a Ladislav
Pírek zbytečně ztratili vlastními hrubkami
koncovku zahajovací sady 9:10. Načež ale
zabrali a vývoj přesvědčivě otočili na 10:5
a 10:8 – 4:0. Přesto se vsetínská rezerva dočkala čestného bodu, a to v plonkové dvojce.
Po boku Deutsche dostal v prostějovském
dresu příležitost Jakub Bucher, ovšem
v rozhodujících momentech vyrovnaného
střetnutí chyboval, proto dílčí prohra 9:10,
10:8, 6:10 – 4:1. Do singlu letos premiérově
nastoupil Zemánek. A byť měl s mladičkým
i statečně vzdorujícím Dvořákem víc starostí, než se čekalo, kontroloval vítězství dvakrát
10:8 – 5:1. Načež celý jasný mač zavřela trojka Müller - Zemánek, Deutsch pohodovým
překonáním s debaklem smířené sestavy
NK Austin 10:8, 10:6. Za dvě a půl hodiny
tedy Sokol I dominoval 6:1.
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    0DWNXOþtN 5RED ± 'YRĜiN
M. Tomek 2:0 (4, 6), Müller, Zemánek,
'HXWVFK ± 6WDĜLþQê =EUDQHN +DODãWD
  0DWNXOþtN5RED/DG3tUHN±
67RPHN'YRĜiN07RPHN 
 %XFKHU'HXWVFK±=EUDQHN+DODãWD
  =HPiQHN±'YRĜiN
 0OOHU=HPiQHN'HXWVFK±6
7RPHN'YRĜiN07RPHN  

ÚSTY TRENÉRA
Richard BENEŠ - TJ Sokol I Prostìjov:
„Osobně nemám tyhle zápasy rád, protože už dopředu je jasné, kdo zvítězí i kdo
prohraje, ze strany favorita to pak hrozí podceněním. Nic takového ale kluci nedopustili, naopak přistoupili k utkání zodpovědně. A neměli žádné větší starosti jasně
vyhrát přesně podle předpokladů. Dílčí problémy nastaly jen ve druhé trojce, kde jsme
ztratili první set, a potom ve vložené dvojici. Ta jediná mě mrzí, protože Kuba Bucher potřebuje sbírat zápasové zkušenosti a mohl si pro vlastní sebedůvěru pomoct
vítězstvím, což nevyšlo. Jinak odvedli všichni naši hráči dobré výkony, na jaké mají,
a díky tomu jsme přesvědčivě dosáhli povinného výsledku.“
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MALÁ KOPANÁ

SKALKA OBRALA LÍDRA,

SKVĚLÝ TURNAJ V BOHUSLAVICÍCH,

ŠLÁGR PRO LAŠKOV
PROSTĚJOV Okresní soutěže v malé
kopané ČUS Prostějovska 2022 měly
v uplynulých dvou týdnech na programu dva turnaje druhého kola skupiny Jihovýchod, které hostila hřiště
ve Skalce a Víceměřicích, načež jarní
část dospěla přesně do své poloviny
dvěma turnaji druhého kola ve skupině Severozápad.
Zápasovým hitem skupiny Jihovýchod
byl především souboj papírově nejsilnějšího týmu SK Tomek 99 Dobrochov s loňským vítězem Poháru města
Prostějova ze Skalky. Po dramatickém
průběhu skončil remízou 2:2. Dobrochovští následně porazili Kobeřice 6:2
a zůstali v čele tabulky, zatímco Skalka
zdoláním Kobry 3:1 poskočila na třetí
post. Průběžně druhé místo si zajistilo
mužstvo SK Dřevnovice dvěma jasnými triumfy, 5:1 nad FK Vrbátky a 5:0

nad MK Klopotovice. Trio postupujících do podzimní finálové grupy o titul
se tak už začíná rýsovat.
Uplynulou sobotu se zejména v krásném novém areálu FK Bohuslavice hrály
výborné zápasy, vrcholem byl přímý
souboj o průběžné vedení mezi prvním
1.FC Laškov a druhým FC Zavadilka
Prostějov. Obhájce loňského titulu nakonec zvítězil těsně 4:3, čímž v součtu
s drtivým triumfem 11:0 (!) nad Spojenými kluby Čechovice/Hluchov uhájil
své postavení na čele tabulky.
K vysoké úrovni všech čtyř střetnutí
v Bohuslavicích přispěl dobrým výkonem také rozhodčí Petr Bašný. Jeden velmi zajímavý mač hostilo i hřiště v Hluchově, kde tým FC Daniels Prostějov
smetl Orly z Otinovsi 6:0. A díky tomu
zůstal před nimi na třetí pozici.
(kopa, son)

2. KOLO
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OSTRAVA, PROSTĚJOV Startovní listina 61. ročníku Zlaté tretry se neustále
doplňuje. Postupně se do Ostravy hlásí
další a další hvězdy světové atletiky a je
zřejmé, že 31. května Městský stadion
ve Vítkovicích uvidí výjimečné sportovce z celého světa. Poslední dva skvostné
úlovky se jmenují: Allyson Felixová
z USA a Yohan Blake z Jamajky, oba legendy sprintu.
Velké emoce slibuje sprint mužů na 100
metrů. Do startovních bloků zaklekne Ferdinand Omanyala z Keni, který bude mít
v Ostravě premiéru. V minulém roce zlepšil
africký rekord na 9.77. Také druhý nejlepší
Afričan historie Jihoafričan Akani Simbine
bude na startu ostravské stovky. Na OH
v Tokiu byl čtvrtý, stejně jako na Zlaté tretře
Ostrava v roce 2019 a druhý v roku 2018.
A třetí do party? Jamajčan Blake, který mi
historicky druhé nejlepší časy hned po Usainu Boltovi! „Očekávám dramatický souboj
a skvělý čas,“ odhaduje ředitel mítinku Jan
Železný.
Osmistovka mužů rovněž slibuje výjimečný
zážitek. Dorazí polský bronzový medailista z OH v Tokiu a halový mistr Evropy
2021 Patryk Dobek s osobním maximem
1:43.73. Další hvězdou bude Nijel Amos
z Botswany, stříbrný z OH 2012, finalista
z OH v Tokiu a hlavně držitel třetího nejlepšího času historie 1:41.73. Stejný výkon má
na kontě také aktuální prezident World Athletics Lord Sebastian Coe. Nastupující generaci budou reprezentovat například loňský
juniorský mistr světa a čerstvý vítěz z Nairobi Keňan Emmanuel Wanyonyi. Ve svých
17 letech už má na kontě výkon 1:43.76.
Stejně tak Brit Max Burgin, který na Zlaté
tretře Ostrava 2021 zaběhl evropský juniorský rekord 1:44.14. A to není všechno!
Organizátorům se podařilo zajistit sprinterskou legendu Allyson Felixovou z USA, která je se sedmi zlatými nejlepší atletkou olympijské historie! „Podařilo se nám zajistit dvě

mimořádné legendy světové atletiky. Jsme
rádi, že v rámci rozlučkové sezóny navštíví
Allyson Felixová i Ostravu a mít k tomu i Yohana Blakea považuji za skvělý počin. Vždyť
rychlejší na stovce a dvoustovce byl v historii
jen Bolt,“ pochvaluje si Miroslav Černošek,
majitel pořádající agentury TK PLUS. Na
běžeckých tratích se přitom předtaví už Nizozemka Bolová a Mbomová z Namíbie.
Vedle těchto megahvězd mají startovat
i výškař Tamberi z Itálie, oštěpař Vetter z Německa, dálkař Tenttoglou z Řecka, koulaři
Kovacs z USA a Walsh z Nového Zélandu.
Chybět nebude ani tuzemská špička v čele
s oštěpařem Jakubem Vadlejchem, který na
posledním mítinku v Dauhá překonal jako
druhý český muž po Janu Železném hranici
90 metrů!
„Zlatá tretra je opravdu významným podnikem. V kategorii světových challengerů byl
za posledních pět let hodnocen mezi třemi
nejlepšími. Vždy se snažíme úroveň startovního pole udržet a zatím se nám to daří.
Bude to další ostravský atletický svátek,“ souhlasí Miroslav Černošek, jehož marketingová společnost TK PLUS tradičně Zlatou tretru zastřešuje a práva vlastní až do roku 2025.
Hlavní program Zlaté tretry startuje těsně
před sedmnáctou hodinou. Vstupenky na
hlavní tribunu jsou už vyprodané, k mání
jsou nadále však do ostatních ochozů od
200 do 1500 korun, prodej probíhá přes
(lv)
síť ticketstream.cz.

16. května 2022

/ªè18¦52146;

WWW.VECERNIKPV.CZ

@IîI½
Kü@?NO<Q@IÁ
(GD>K@MJQ<
?DQ<?G<
ce
H
z rad 
é
Králov
NµGU<KGIDGJ <G@ I@QTKMJ?<GJ

ŽÁDNÉ PŘEKVAPENÍ SE V ZÁVĚRU
Kostelečtí házenkáři skončili pátí a prostějovští jedenáctí
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PROSTĚJOV Aktuální ročník třetí nejvyšší české soutěže v házené
už je definitivně minulostí. V jihomoravské skupině 2. ligy mužů
2021/2022 zakončili uplynulou sezónu také házenkáři TJ Sokol
Kostelec na Hané HK a Sokola II Prostějov, kteří v závěru dospěli k
takovým umístěním, jež se jim už delší dobu rýsovala.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek SONNEVEND

Kostelecký tým se většinu druholigových
bojů pohyboval v tabulce dost vysoko,
reálně útočil i na medailové posty. Cenné
skalpy kvalitních konkurentů však trochu
devalvovaly některé zbytečné ztráty s
papírově slabšími družstvy, tudíž víc než

pátou pozici se v celkovém součtu nepodařilo vybojovat.
„Ale za sebe říkám, že jsme určitě spokojení. Na jednu stranu samozřejmě chceme
zvítězit v každém utkání a být v konečném
pořadí co nejvýš, ale na stranu druhou je
pro nás nejdůležitější dávat velký prostor v
zápasech mladým klukům, našim odchovancům. Aby se obehrávali a získávali zkušenosti, což do budoucna jistě zúročíme,“
zopakoval hlavní trenér HK David Ševčík.
Prostějovský kolektiv se naopak trvale snažil vymanit ze spodních pater soutěže. Na
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1. Bohunice
2. Kuřim
3. Ivančice
4. V. Meziříčí
5. Kostelec
6. Maloměřice B
7. Telnice
8. Olomouc
9. Holešov
10. Újezd u Brna
11. Prostějov
12. Juliánov
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sklonku podzimu i v polovině jarní části to
vypadalo, že opravdu vyšplhá trochu výš, leč
nezvládl klíčové duely proti výkonnostně
srovnatelným soupeřům. A proto se musel
smířit až s předposlední jedenáctou příčkou.
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Foto: Marek Sonnevend

„Je to důsledek toho, jak složitě pokaždé
dáváme dohromady sestavu a že jsme
nebyli schopni dotáhnout do vítězného
konce spoustu vyrovnaných i dobře rozjetých střetnutí. Na celkově nepovedené

sezóně vidím jen tři pozitiva: že za náš tým
pravidelně nastupovalo hodně šikovných
mladíků se slibnou perspektivou, že se po
dvou covidem zrušených ročnících tentokrát dohrálo až do konce a že bychom

neměli sestoupit,“ vystihl kouč Sokola II
Tomáš Černíček.
V dalších vydáních Večerníku obsáhle
zhodnotíme vystoupení obou zástupců
našeho regionu v házenkářské druhé lize.

ZADAR, PROSTĚJOV Až v průběhu
třetího hracího dne se Vít Kopřiva radoval z postupu do 2. kola na challengeru
v Zadaru, když v dohrávce přehrál Dimitara Kuzmanova z Bulharska. Po ně-

kolika hodinách se prostějovský tenista
vrátil na kurt, v souboji o čtvrtfinále ale
nestačil na domácího Nina Serdarušiče.
Prostějovský tenista v duelu se zkušeným
chorvatským harcovníkem v obou setech

přišel o jedno podání, sám soupeřův servis neprorazil. „Moc šancí jsem nedostal.
Ale odehrál jsem další dva zápasy, vše
směřuje k Paříži, kde chci předvést co nejlepší výkony,“ uvedl Kopřiva.
(lv)
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Tenisový challenger bude mít opět skvělé obsazení

PROSTĚJOV V tradičním termínu
druhého týdne grandslamové Paříže
proběhne od 29. května do 4. června
na prostějovských kurtech antukový
challenger UniCredit Czech Open
2022, který je už hodně dlouho největším mužským turnajem na území
České republiky. K radosti všech nebudou podnik provázet žádná omezení.
V nabité startovní listině, která je zatím
předběžná, figurují dřívější šampioni
Španěl Pablo Andújar a Argentinec
Federico Coria, Slováci Alex Molčan,
Norbert Gombos, Andrej Martin a Filip Horanský, Češi Jiří Lehečka, Zdeněk
Kolář, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina a také trojnásobný vítěz Jiří
Veselý, který jako jediný má šanci stát se
čtyřnásobným turnajovým šampionem.
Radek Štěpánek a Jan Hájek, kteří také
třikrát zvedli pohár nad hlavu, už skončili s aktivní kariérou.
„Pole je velice silné. Turnaje se zúčastní všichni daviscupoví hráči z Česka a
Slovenska. Ze zahraničí dorazí vedle
obhájce titulu Corii také další bývalý
vítěz Pablo Andújar. Do hlavní soutěže
jsou tři volné karty, čtyři do kvalifikace,
je tedy prostor pro další zajímavé české a slovenské hráče,“ uvedla ředitelka
UniCredit Czech Open Petra Černošková s tím, že oficiální uzávěrka přihlášek je
20. května.
Na scénu po čtyřech letech v pozici titulárního partnera vstupuje bankovní dům
UniCredit Bank. „Spojení Czech Open a
UniCredit Bank vnímám kladně, určitě
chceme podporovat i v této složité době
sport. Pro nás je to prestižní spojení tenisového sportu s naší značkou a věřím, že
to bude i divácky velmi zajímavé, v rámci
České republiky nabídne zajímavý tenisový svátek. Naše banka je vzpomínkou
na federální časy, jako jedna z bank působíme na obou trzích, a to jak v Česku, tak

]ĎĈĳœæ΄ƂåĈŜƊƖ΄ſƂŜ
na Slovensku. Z tohoto pohledu je toto
spojení a možnost vidět soutěžit nejlepší
české a slovenské tenisty, vše do tenisového příběhu skvěle zapadá,“ prohlásil
Jakub Dusílek, předseda představenstva a generální ředitel UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia.
Návrat UniCredit Bank potěšil také šéfa
prostějovského tenisu Miroslava Černoška. „Téměř všechny tenisové roky
jsem prožil se Živnostenskou bankou,
později s Unicredit Bank. Jsem rád, že
jsme se vrátili k názvu UniCredit Czech
Open. Turnaje se zúčastní vedle zajímavých zahraničních hvězd představitelé
slovenského a českého daviscupového týmu, a to je vzhledem k působení
UniCredit Bank v obou republikách určitě zajímavé,“ vyjádřil se Černošek a radost má také trojnásobný vítěz Jiří Veselý. „Všechny tituly jsem vyhrál snad pod
nimi, takže věřím, že mi to opět přinese
štěstí,“ poznamenal s úsměvem nejlepší
český tenista.
Po dvou ročnících ovlivněných pandemií covidu-19 pořadatelé s radostí
vyhlížejí letošní vydání turnaje, které
by se mělo by se uskutečnit bez jakých-
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ŘÍM, PROSTĚJOV Nepovedené turnaje mají za sebou české tenistky. Na
římské antuce prohrály své úvodní
zápasy Karolína Muchová i Karolína
koliv omezení. Kvalifikace, které se Plíšková. Ta byla šestou nasazenou a
zúčastní čtyřiadvacet hráčů, z nichž vstoupila do turnaje až ve 2. kole, své
postoupí šestka, začne 29. května. O
den později odstartuje hlavní soutěž,
v úterý 31. května by měl být nejnabitější
program, jelikož začíná čtyřhra. Deblová
soutěž vyvrcholí už v pátek 3. června,
singlové finále je na programu v sobotu
4. června od 11 hodin. Na vítěze letošního ročníku, dotovaného částkou 90 280
eur, čeká 100 bodů do žebříčku. „Jsem PROSTĚJOV Hodně netradiční
ráda, že se můžeme vrátit ke všem do- průběh měl ženský turnaj Fortevilprovodným akcím i k plným tribunám a lage ITF Trophy v Santa Margherita
že můžeme pozvat fanoušky,“ těší Petru di Pula. Kvůli dešti se totiž v Itálii
Černoškovou, která je v roli turnajové ře- dohrával až v úterý následujícího
ditelky už po čtyřiadvacáté Doprovodný týdne. S dlouhým čekáním na zápaprogram zahrnuje také tradiční Dětský sy se parádně vyrovnala prostějovden UniCredit Bank na prostějovském ská tenistka Sára Bejlek, která celý
náměstí, uskuteční se 1. června. Diváci podnik ovládla a na ženském okruhu ITF získala druhý titul v kariéře.
budou mít do areálu volný vstup.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připra- „Určitě to nebylo nic příjemného,
vuje u příležitosti tohoto turnaje tra- takové věci se stávají jen výjimečně.
diční speciál, který se bude věnovat Umím si představit, že nejtěžší bylo
i úspěšné mládeži TK Agrofert. Pří- udržet koncentraci, protože přestávky
loha bude součástí tištěného vydání byly opravdu dlouhé. Ale dobře to doa seženete ji snadno i během turnaje padlo,“ komentovala úspěch velké naUCO přímo v areálu NTC Morava Za děje šéfka prostějovských tenisových
(lv) projektů Petra Černošková.
Kosteleckou ulicí.

0CUGVM¾PÊUOÆFKKX2TC\GRCPQXCNCFQDT¾CVOQUHÆTC0CUPÊOMW,CMWD&WUÊNGM
RąGFUGFCRąGFUVCXGPUVXCCIGPGT¾NPÊąGFKVGN7PK%TGFKV$CPM%\GEJ4GRWDNKECPF
5NQXCMKC U /KTQUNCXGO èGTPQwMGO \CMNCFCVGNGO RTQUV÷LQXUMÆJQ EJCNNGPIGTW
Foto: www.tkplus.cz

O prvenství v tabulce se vyrovnaně praly
dva týmy, z nichž o jediný bodík v celkovém
součtu byla nakonec úspěšnější vítězná Sexmeralda Prostějov před druhým Našrotem.
Za dvěma velkými favority na titul zůstaly
třetí Sportovní klub K2 Prostějov a čtvrtý
Vyškov, alespoň na páté místo vyskočil zlepšeným finišem další spolufavorit TJ Haná
Metal Prostějov těsně před šestým mužstvem Glauber.
Toto kvalitativně nejlepší sexteto může reálně usilovat o medaile nadcházející sobotu
v rámci finálového turnaje. Ve čtvrtfinále
na sebe narazí dvojice Sexmeralda – Vrbátky, Našrot – Koblížci, SK K2 – Glauber a
Vyškov – Haná Metal. Vyřazovací pavouk
se přitom hraje tradičně na dvě porážky, což

hém vystoupení narazila na zkušenou
Estonku Kaiu Kanepiovou a po vyrovnaném souboji prohrála s nasazenou
jedničkou ve dvou setech. I tak se díky
získaným bodů vrátila do světové dvoustovky.
(lv)
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PROSTĚJOV Hanácká volejbalová liga
smíšených družstev 2021/2022 jde do
finále. Populární soutěž hraná převážně
v hale RG a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov se po dvou covidově nedovršených
ročnících konečně dočká normálně dohrané sezóny. Závěrečný turnaj je na programu v sobotu 21. května od 9.00 hodin
na reálce a již od 7.30 hodin v sokolovně
na Skálově náměstí.
Koronavirus sice HVL znovu přibrzdil a
během zimy zrušil dvě ze sedmi kol základní fáze, které se už nepodařilo nahradit v
jiných termínech, a tudíž dlouhodobá část
zůstala jen pětikolová. Přesto je i takové vyústění mnohem lepší než předchozí dvouleté (skoro) nic.

střetnutí se Švýcarskou Jil Teichmannovou ale nezvládla. „Na antuce to zatím letos nejde,“ posteskla si česká tenistka, která obhajovala loňské finále.
Alespoň jeden zápas na podniku v Paříži
vyhrála Linda Fruhvirtová. Ve svém dru-
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1. Sexmeralda Prostějov 79, 2. Našrot 78, 3. Sportovní klub K2
Prostějov 68, 4. Vyškov 65, 5. TJ Haná Metal Prostějov 64, 6.
Glauber 64, 7. Koblížci 51, 8. VK Vrbátky 48, 9. Premiéra 48, 10.
VK Zámezí 46, 11. Zelená kometa 43, 12. Kaktusáři 31, 13. Sokol
I Prostějov 30, 14. Haluzáři 29, 15. Reálka 26, 16. Renegades 23,
17. Fénix 18, 18. Raubíři 15, 19. Smržice 8.
víc eliminuje případná překvapení, lépe se
tak projeví opravdová síla jednotlivých kolektivů. Rozhodující zápas o zlato i střetnutí
o bronz jsou v RG a ZŠ Otto Wichterleho
plánované na 16.00 hodin.
Tamtéž se ve skupině o konečnou 14. až
17. příčku utkají Reálka, Renegades, Raubíři a Smržice. V prostějovské sokolovně

na Skálovce si to pak rozdají v grupě o 9.
až 13. pozici Premiéra, Zámezí, Zelená
kometa, Kaktusáři a domácí Sokol I PV.
Haluzáři i Reálka vyvrcholení soutěže
předem vzdali a automaticky tak spadnou
na nejnižší dva posty konečného účtování
letošní Hanácké volejbalové ligy smíšených družstev.

Bejlek potvrdila dobrou formu posledních měsíců. Zvládla závěrečné těžké
zápasy, když v semifinále vydřela vítězství 3:6, 7:6, 6:3 nad domácí Camillou
Rosatellovou a pak se v utkání proti
Polce Weronice Falkowské po výsledku 7:6, 6:1 propracovala k trofeji pro
vítězku.
V aktuálním žebříčku WTA se Bejlek
posunula na 568. příčku, což je její kariérní maximum. Vzhledem k tomu, že
na antuce letos vyhrála jedenáct ze čtrnácti zápasů, dá se předpokládat další
progres. „Na to, že se na ženský okruh
definitivně přesunula na začátku letošního roku, je to fantastické,“ chválí
šestnáctiletou tenistku Černošková.
(lv)
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(Chorvatsko) 2:6, 6:3, 1:6. 2. kolo:
Karolína Plíšková (6) – Teichmannová
(Švýcarsko) 2:6, 6:4, 4:6arolína Plíšková
7:5, 7:5.
3Dĝtæ²:7$W7?RXU
'YRXKUD ²  NROR Linda Fruhvirtová –
McHaleová (USA) 6:1, 6:2.- 2. kolo: Linda
Fruhvirtová – Kanepiová (1-Estonsko)
6:7, 4:6.
08l,
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Další bronz
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Mladí Hanáci přitom sahali po finálové
účasti. V semifinálové sérii šli jako třetí
tým po základní části na druhé Brno –
a málem jej vyřadili. Úvodní zápas doma
sice ztratili těsně 14:15 (8:7), ale druhé
střetnutí venku naopak nejtěsněji urvali
14:13 (8:7). Rozhodující třetí mač opět
na jihu Moravy byl pak až do poločasové
přestávky naprosto vyrovnaný, aby jej následně přece jen ovládl mírný favorit KK
poměrem 12:8 (5:5).
Naštěstí svěřenci trenérů Martina Šnévajse a Renaty Havlové se dokázali oklepat
z tohoto dílčího zklamání, aby v rámci Fi-

nálového dne letošní extraligy dorostenců
ve Znojmě vynikajícím způsobem zvládli
duel o třetí pozici. Proti Sokolu Koblov
měli skvělý nástup, během první půle získali náskok čtyř košů a ten v dalším průběhu bezpečně udržovali, posléze ještě
navýšili. Jasný triumf 16:10 (9:5) jim tedy
zajistil zasloužený zisk bronzových kovů.
Za ergéčko v soudném utkání skóroval
čtyřikrát Valenta, třikrát Křížková a Bartošová, dvakrát Lisický a Novák, jednou
Nedbal a Zikmundová. Mistrovský titul
uzmul právě brněnský přemožitel Prostějova díky dramatické výhře ve finále nad
domácími Modrými Slony YMCA 20:18
(9:8).
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vracejí postupně, odhaduji, že jsme
na zhruba sedmdesáti procentech
návštěvnosti, což ostatně platí i pro
jiná divadla. Po tolika zrušených
či odložených představeních se asi
není co divit, diváci navíc čím dál
víc váhají, zda se do divadla vydají,
a čím dál častěji se rozhodují na poslední chvíli,“ zhodnotila produkční Hana Šprynarová s tím, že doufá,
že pokud lidé opět nabydou důvěru, tak se do divadla opět v hojném
počtu vrátí. „To se ukáže už při prodeji předplatného, s nímž začínáme
dvacátého června.“
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KONICE Už tak bylo plno, když tu hrál
Václav Hudeček. Do koncertního sálu
konického zámku se uplynulou středu
11. května vtěsnalo bezmála osmdesát posluchačů. Na závěrečném koncertu uplynulé sezóny Klubu přátel hudby vystoupila známá konická klavíristka, učitelka
a popularizátorka kvalitní hudby Ludmila
Kopečná Nedomanská a její bývalá žačka
Veronika Vičarová.
Učitelka a žákyně, bývalé kolegyně z učitelského
sboru konické „zušky“ a také dlouholeté dobré
kamarádky. To vše jsou klavíristka Ludmila Kopečná Nedomanská a zpěvačka a kytaristka Veronika Vičarová. Obě dámy žijící hudbou opravdu
naplno společně vystoupily na Májovém koncertě ve zcela zaplněném sále konického zámku.
V programu představily jednotlivé etapy vývoje
hudby od té lidové zpracované Leošem Janáčkem a dále pak z období klasicismu reprezentované W. A. Mozartem či romantismu, kdy tvořil Robert Schumann. Postupně se tak dostaly
až k melodiím ze současných muzikálů Bídníci
či Jesus Christ Superstar nebo filmovým hitům,
mezi něž určitě patří My Heart Will Go On
známé z filmu Titanic. Jako přídavek pak zazněla nezaměnitelná árie z opery Rusalka Antonína Dvořáka. „Koncert dopadl nad očekávání,
nicméně my jsme si užily už jen zkoušení, kdy
se ukázalo, že jsme na sebe dokonale napojené.
Nikoliv nadarmo jsem řadu let Veroniku doprovázela na nejrůznějších soutěžích,“ radovala se Ludmila Kopečná Nedomanská, která se
s neutuchajícím zápalem věnuje výchově mla-
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dých talentů z Konice i okolí stejně jako organi- daly elán k tomu, abychom se na podzim opět
zaci koncertů zdejšího Klubu přátel hudby. Její sešly při charitativní akci, jejíž výtěžek popumladší kamarádka pak dráhu kantorky vyměni- tuje nadaci Dítě v srdci,“ navnadila Kopečná
la za tvorbu autorských hudebních programů Nedomanská s tím, že uvedená organizace se
určených zejména dětem, případě vystupování zaměřuje na rodiny zasažené ztrátou miminka
s kytarou a vlastními folkově znějícími písněmi. v jakékoliv fázi těhotenství, během porodu či
„Naše spolupráce i ohlasy na koncert nám do- krátce po něm.
(mls)

>>> pokračování ze strany 25
Souběžně budou pro všechny věkové kategorie otevřeny tvořivé dílny, kde si budete moci
třeba vyrobit okruží nebo loutku, a hrací koutek.
Od 20:00 hodin se uskuteční v pořadí druhé
divadelní představení, tentokrát pro dospělé,
s názvem Smrt ve službách. Od 21:00 do 22:00
hodin budete mít možnost navštívit muzejní
výstavy a výstup Jana Amose Komenského.
Již od posledního březnového dne je v muzeu
k vidění výstava s názvem Pernštejnské ženy
a Evropa. „Novověké šlechtičny z rodu Pernštejnů přispívaly k formování evropské kulturní identity a významným způsobem se podílely na společenském životě. Součástí výstavy
jsou i repliky historických kostýmů, proto se
v programu muzejní noci objevuje zapůjčení
kostýmů, výroba loutky nebo oblékání Pražského Jezulátka,“ lákají pracovníci muzea.
Spolu s tím bude volný vstup do budovy galerie Špalíček od 18:00 do 22:00 hodin a také
program ve hvězdárně od 16:30 do 23:00 hodin. „Muzejní noc ve hvězdárně bude zahájena programem Hrátky se světlem od 16:30 do
18:00 hodin, který dětem nabídne interaktivní poznávání základních principů optiky pomocí speciálních optických lavic. Souběžně
ve stejném čase nabídne také povídání o dalekohledech v pozorovatelně, na které naváže od 19:00 do 20:30 hodin přednáška Mgr.
Kamily Hrubanové, Ph.D. s názvem Příběhy
mikrosvěta. Celý program zakončí od 20:30
hodin prohlídka dalekohledu a následné pozorování ukončené ve 24:00 hodin,“ doplňují.
(tez)

Z VERNISÁŽE
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PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek odpoledne přilákal do prostějovského muzea téměř sto návštěvníků na vernisáž hned dvou výstav
zároveň, které byly slavnostně zahájeny. V první části se přítomní dočkali zahájení výstavy o máku, který je často přehlíženou rostlinou,
ale jeho využití i účinky mluví zcela jinak. O tom se ostatně můžete
v galerii přesvědčit na vlastní kůži. Ve druhé části své práce představili studenti Střední školy designu a módy, kteří kromě vystavených
obrazů nabídli i interiérové a designové návrhy, nescházela ani módní přehlídka. Zajímavé informace o máku tak prolnula i mladá krev
v prostorách muzea, které ve čtvrtek odpoledne výrazně ožilo.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan FREHAR
V rámci více než hodinového programu a představení obou výstav se všichni přítomní rozhodně nenudili. Jako
první přišel na řadu mák, o kterém se
drtivá většina návštěvníků může dozvědět spoustu nových informací, o jakých
neměla ani tušení. V rámci výstavy ale
nejde pouze o informativní složku.
Neschází tu také řada interaktivních
prvků, různé druhy makovic i nádherné výrobky z máku, které propůjčila
na tuto výstavu Marcela Šimečková.
Co všechno se ze zrnek máku i celých
makovic dá vytvořit, se můžete přijít
osobně podívat do muzea.
„Téma máku je vhodné pro letní měsíce, kdy rostlina kvete v období od

června do září, každý se tak může
těšit z její krásy. Mák je prostě sexy
nejen díky tomu, že jde o potravinu
a zároveň drogu. Je populární, v našich
podmínkách se pěstoval odedávna, již
v devatenáctém století byl na Hané superpotravinou, kterou zůstává dodnes.
Výstava je díky informacím a interaktivním prvkům skvělá pro všechny
včetně těch, kteří mák nekonzumují,“
prozradila k první části čtvrteční vernisáže ředitelka Muzea a galerie v Prostějově Veronika Hrbáčková.
Ke druhé části vernisáže s názvem
Monument se publikum přesunulo
o místnost dále, kde kompletní výstavu představil pedagog Lubomír
Otisk a s pomocí studentek v maturitním ročníku Střední školy designu a módy přiblížil jejich připravená
díla. Kromě obrazů byly k vidění i interiérové a designové návrhy a v závěru
nescházela ani módní přehlídka, kterou
hudebně doprovodil sám pedagog.

„Jsme moc rádi, že jsme se takto domluvili s městským muzeem a galerií.
Naše studentky odvedly velký kus práce a už se těšíme, až zde budou své práce obhajovat,“ přiblížil Lubomír Otisk.
Velmi spokojená je s výstavou i ředitelka muzea. „Potřebovali jsme navázat
spolupráci i s dalšími institucemi, a protože i mladí umělci někde potřebují dostat svůj prostor, tak jsme rádi, že jim
ho tu můžeme nabídnout. Se SŠDAM
jsme navázali kontakt okamžitě a musím říct, že se ze vzájemné komunikace těšíme. Absolventi SŠDAM dříve
vystavovali buď na půdě školy, nebo
v kině Metro 70. Naše prostory jim
poskytují ideálnější podmínky. Ze zde
vystavených prací mě osobně oslovují
hlavně interiérové a designové návrhy,“
doplnila Hrbáčková.
Kromě vernisáže absolventských
prací studentů přijde následující
pondělí ještě další slavnostní premiéra v městském muzeu a galerii. Své
práce si zde budou studenti i obhajovat. „Na pondělí 23. května se těšíme,
protože obhajoba prací studentů takto
veřejně v MGP bude pro všechny premiérou a my si od tohoto počinu slibujeme další kontakt s veřejností a zapojení do dění u nás v muzeu. Naše instituce
se vydala novým směrem a toto je pro
nás příslib svěžího a mladého ducha,
kterého tolik potřebujeme,“ uvedla ředitelka Muzea a galerie v Prostějově.
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Foto: Jan Frehar
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PROSTĚJOV Už tuto neděli 22.
května pořádá Okrašlovací spolek
města Prostějova letošní první Restaurant Day. Velice oblíbená a hojně navštěvovaná akce má již svoji
tradici a také letos se počítá s vysokou návštěvností. Akce začíná v neděli od 11.00 hodin na zahrádce
Národního domu v Prostějově. Své
kulinářské umění vám předvede
minimálně 17 přímých účastníků,
kteří se nebáli jít „s kůží na trh“. Pokud tedy máte chuť a čas, vylaďte si
chuťové pohárky a přijďte v neděli
před polednem ochutnat ze spousty nabízených domácích dobrot!
Okrašlovací spolek ve spolupráci
s Marky obchůdkem Markéty Valentové pořádá pod záštitou Zdravého
města Prostějov další tradiční Restaurant Day. Od poslední podobné akce
uběhlo již tři čtvrtě roku, nicméně
na májovou hostinu se jistě vyplatilo
počkat. Připravena bude totiž spousta
dobrot především ze Španělska, ale
i Francie nebo tuzemska.
Na úvod to nejdůležitější, což by měli
zavnímat všichni, kteří se zajímají o kulinářské lahůdky. „Májový Restaurant
Day se koná tuto neděli třiadvacátého
května od jedenácti hodin na zahrádce
Národního domu. Vždy se snažíme,
pokud nám organizaci jako takovou
nezhatí vyšší moc, směřovat Restaurant Days na třetí neděli v měsících
květen, srpen a listopad,“ uvedla předsedkyně Okrašlovacího spolku města
Prostějova Milada Sokolová.
Na co se mohou návštěvníci nedělního Restaurant Day těšit? „Tentokrát budeme všichni velmi potěšeni.
Účast bude vyšší než v minulých měsících, kovidové strachy a obavy jsou
již za námi, přihlášku podalo hned
sedmnáct účastníků. Už nyní víme, že
v nabídce bude například paella, tapas,
španělské víno, tortilly, miniburgery,
francouzské větrníčky, ovocné košíčky, věnečky, listové trubičky, šlehačkové řezy, krkonošské kyselo, pikantní
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fazole, domácí pivo a samozřejmě stálý hit v podobě grilovaných chobotnic
a další kulinářské pochoutky,“ popsala
Sokolová s tím, že nyní nebylo vůbec
těžké najít zájemce o přímou účast.
„Tentokrát se zdá vše jednodušší, ozývají se i zcela noví lidé, což nás velmi
těší. Vždy se obracíme na stálice, ale
také vyzýváme nováčky z řad veřejnosti, aby se pochlubili s domácím receptem či dobrotou, kterou mají sami
rádi, aby ji návštěvníkům nabídli,“
usmála se předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova.
Jak vzápětí přiznala, její životní partner
nebude ani letos při Restaurant Day
chybět. „Manžel si tentokrát přivezl
z chorvatské Ražanje hned dvanáct
kilogramů chobotnic! Začínali jsme
s pěti kilogramy, navýšili na sedm
a letos zkusíme ´jít na trh´ s dvanácti
kilogramy. Vždy chobotnice dopředu
vaříme s pomeranči, získají tak pěknou
růžovou barvu a následně se dobře grilují. Jen ta vůně, která doma zůstane po
uvaření, je poněkud horší,“ usmívá se
Milada Sokolová, která v neděli právem očekává vysokou návštěvnost na
zahrádce Národního domu. „Lidé si
našli cestu na tuto akci již v minulosti,
již od půl jedenácté se shromažďují,
utvoří frontu a čekají na jedenáctou, až
ase otevře. Vůbec se nedivím, nabídka
jídel je vždy pestrá a na druhou stranu
lidé, kteří jídla předvádí, jich nepřipravují v obrovském množství, proto
mnohdy již hodinu a půl po zahájení
zbývá k prodeji pouze několik dobrot,“
uzavírá Milada Sokolová.
Po delším čase se tedy zase můžete
těšit na oblíbený Restaurant Day.
A jako tradičně ochutnat spoustu
dobrot – paellu, tortilly, miniburgery, makronky, chilli fazole, grilované
chobotnice a spoustu dalšího. Tak
neváhejte a zpříjemněte si nedělní
pohodu dobrým jídlem!
(mik)
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Organizátoři měli s nedělní výstavou
autoveteránů
na prostějovském náměstí
$EVHQFH
plné ruce práce, ale rozhodně nelitovali.
„Dva roky jsme měli kvůli covidu pauzu
a velice nás to mrzelo. Naše výstava už
patří k tradicím v celém seznamu našich
saa
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celoročních
akcí. Letos jsme vystavovatele nemuseli ani moc uhánět, hlásili se
jako o překot sami. Stačilo rozeslat jen
pozvánky do veteránských klubů po celé
republice. Účast je dnes myslím rekordní, máme tu registrováno 105 vozidel
a motocyklů, a ještě se desítky účastníků nepřihlásily,“ pochvaloval si Petr
Studený z)DQRXvFL
Hanáckého auto moto veterán klubu, který zároveň připomněl, že
návštěvníci mají k dispozici především
auta a motorky vyráběné během první
republiky.
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rek vyráběných v ČZ, a to moped Kaktus. Těch bylo vyrobeno jen 470 kusů
a údajně je jich zachováno jen pětatřicet
kusů,“ poznamenal Petr Studený.
3ÔLKU½YND
Organizátoři
byli s nedělní akcí navýsost
spokojeni. „Klaplo nám úplně všechno!
Počasí, spousta lidí a také obrovský zájem motoristů, kteří se chodí informovat
o jednotlivých vystavených exponátech.
Máme zde také pana Jiřího Vrbu, který
projíždí náměstím na historickém kole
z 19. století. Až mám kolikrát strach, aby
ho někdo4XDOLW\
nesrazil. Je zde narváno. Chtěl
bych poděkovat také prostějovskému
magistrátu, že nám na náměstí umožnil
akci udělat a sám nad ní převzal patronát,“ uvedl dále Petr Studený.
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Kino přivítalo¡

PROSTĚJOV Premiéru má za sebou nová akce v Prostějově. Během
čtvrtka se foyer kina Metro 70 změ,QVSLUDFH Konal se zde totiž
nilo k nepoznání.
Den ošetřovatelství. Filmové diváky
tak vystřídal zdravotní personál, který nejen žákům a studentům ukazoval a říkal o tom, co je čeká ve zdravotnictví. Akce měla více cílů: třeba
zvýšit povědomí o práci ve zdravotnictví, částečně také preventivní. O
hlavním cíli pak promluvila vrchní
sestra prostějovské nemocnice Marie Jouklová.
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úsměvem Jana Valentová. „Přilákala mě
možnost podívat se, jak se zdravotnické
obory prezentují. I z hlediska malého
2EUDQD
syna, kterého
lákali ve škole,“ říká.
Akci ocenila, stejně jako možnosti, které na ní člověk měl. „Je to ale zajímavá
nabídka. Dají se tady nechat prohlédnout kožní znamínka nebo změřit tlak.
Určitě je to zajímavé i pro veřejnost,“
vyjádřila se. Podobná akce se přitom

O

hXQGHUOÉNRY½

v Prostějově uskutečnila poprvé. Ne
však jistě naposledy, české zdravotnictví totiž s nedostatkem personálu bo7ÙP Marie Jouklová pak
juje dlouhodobě.
zmínila některé důvody, proč tomu tak
je. „Je to třísměnný provoz, dále náročnost profese. Předpokládá, že se dotyčný dobře učí. A taky to, že se zdravotník
musí vzdělávat celý život,“ řekla exkluzivně pro Večerník.
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Michal SOBECKÝ
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PROSTĚJOV Důležité je začít den
dobře, říká se. A férově, doplnili
by zastánci fair trade aktivity. Ta
se snaží o to, aby zemědělci v rozvojových státech dostali za jimi
pěstované plodiny férovou cenu.
A nemuseli tak žít v chudobě a vychovat do ní i své děti. Podporu fair
trade výrobků a snídaně pak spojili
v Prostějově do akce Férová snídaně. Pořadatelé z Městské knihovny
Prostějov při té příležitosti připravili kávu či kakao, upekli dobroty
a nechali na ostatních, aby sami
něco přinesli. Mezi návštěvníky se
zjevil i Večerník.

Michal SOBECKÝ

„Jsme moc spokojení, protože jsme
po dvouleté pauze měli strach, že se
na akci možná zapomnělo. Ale tohle
je už osmý ročník, který se zde koná.
A přišla spousta známých tváří, které se
účastnily každý rok. Vyšlo navíc krásné počasí. Jsem tedy moc spokojená,“
uvedla za knihovnu Tereza Drmolová.
Do parčíku vedle knihovny totiž přišly desítky lidí, zejména rodin s dětmi.
Někdo zamířil ke stolům, kde osazenstvo knihovny nabízelo své dobroty.
Velká část příchozích si ale s sebou
připravila podomácku udělané pochutiny. Nechyběly domácí moučníky a ovoce. Knihovna přivítala cheesecakem nebo sýrovými tyčinkami.
„Dlouho jsme zde nebyli, ale chodí-

U<OÁHU<KJEDGJKJPU@FQ<MO@OJ CMµà@F
Foto: Michal Sobecký

vali jsme sem, už je to pár let. Myšlenku fair trade známe, podporujeme ji.
Kupujeme třeba kávu a další fair trade
výrobky, idea férového zemědělství je
nám blízká,“ uvedl Marek Rolný, který
dorazil na akci s rodinou.
Z události se díky pěknému počasí
stal piknik s pohodovou atmosférou.
Aby se ale nezapomnělo na myšlenku
fair trade, nechyběly ani informační
letáky a příběhy zemědělců z Afriky.
„Věřím, že se myšlenky fair trade začínají dostávat mezi veřejnost. Vnímám,
že je po výrobcích poptávka a že si
někteří z nás i přes nebo možná díky
zdražování uvědomují, jak je důležité
zapojené zemědělce podpořit,“ těší
Drmolovou.

„Cílem je, abychom do zdravotnictví
dostali kvalitní personál. Takže oslovit
takto studenty, dále veřejnost a představit všechny zdravotnické profese.
Všichni si myslí, že zdravotnictví dělá
lékař a sestra. Jsou zde ale další profese
jako třeba fyzioterapeut, ergoterapeut,
laborant, radiologický asistent,“ vypočítala Marie Jouklová.
Účastníci akce si mohli třeba vyzkoušet, jak správně provádět masáž srdce.
Nebo si změřit některé hodnoty. Děti
pak zaujala třeba možnost vyzkoušet si
práci operujícího lékaře. „Vidí to na obrazovce, mají tam takové korálky. A tak
vlastně operatér pracuje. A ještě to vidí
zrcadlově,“ ukazuje Jouklová.
Na zhruba tuctu stolků si návštěvníci
akce mohli vyzkoušet ledasco a mnoho dalšího se dozvědět. „Sama doufám, že se dozvím něco nového,“ říká s

me se v ekonomicky i celkově složitých
časech, kdy získat či udržet si jakéhokoliv komerčního sponzora je velice těžké. Zvlášť mimo nejpopulárnější sporty v ČR, tedy fotbal a hokej. Proto si
maximálně vážíme každého partnera,
jenž prostějovský volejbal podporoval
v minulosti a podporuje ho momentálně, navzdory nelehké době. Všem moc
děkujeme,“ říká Chytil jasně.
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FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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Statistický faktor,
jenž zohledňuje
celkový
přínos
aktérek/akérů volejbalových
utkání pro výsledek. Není divu, že celé
UNIQA extralize žen ČR 2021/22 v daném ohledu jasně kralovala Karolína Fričová vynikající svou všestranností. Její top výkony hlavně na podzim doslova ohromily.
Ve finiši extraligové
9DURY½QÉ nadstavby se prostějovskýválecjižrozjížděl, přejel doma Ostravu i venku
Olomouc. Leč potom přišel nepříjemný
výpadek v posledním kole se Šelmami Brno,
který ho vrátil na páté místo. Šlo o varovný
signál vedoucí k dostatečnému ponaučení
směremknáslednědominantnímuplay-off.
Do každého zápasu
:LQ jdeme s maximální
touhou vyhrát! Je to
prosté motto, nic objevného.
Ale mít takové odhodlání pevně uvnitř sebe
bez ohledu na sílu protivníků a v rozhodujících bitvách jej reálně uskutečnit přímo na
place, to neumí zdaleka každý. Prostě hrana
oddělující vítěze od poražených.
Co bylo pověstnou
;)DNWRU ingrediencí, jež dala
partě vékáčka osudovou výjimečnost? Z pohledu Večerníku nadmíru pozitivní atmosféra
v celém klubu založená na každodenní
pracovitosti i ohromném chtění společně
něco velkého dokázat. Což vypadá jednoduše, leč vůbec nejde o samozřejmost.
Ještě jednou si vy<HVWHUGD\ pomůžeme angličtinou v tom smyslu,
že se klub z Hané dokázal poučit
ze včerejška (rozuměj minulosti). Jednu
dekádu byl českým hegemonem i díky ekonomické převaze, která pak vyprchala, nastal
pokles. Přesto s méně financemi vylétl ze
sedmé příčky během roku až na první.
A co z toho všeho
=½YÈU
nakonec plyne? Že
sport je nevyzpytatelný, tím i krásný a přitažlivý.
Prostějovský volejbal napsal poutavý příběh, kterým určitě nic nekončí, naopak
jsou před námi další lákavé kapitoly. Sledujte vše dál a uvidíte, kam děj tohoto sportovního románu povede!
8zLWHÄQRVW
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Den ošetřovatelství
&K\WLO

„Městu i kraji patří naše obrovské díky,
největší ze všech. Jejich podpora našeho klubu je dlouhodobá, stabilní a přitom natolik výrazná, abychom je mohli kvalitně prezentovat svými výkony
i výsledky jak na české, tak případně
na mezinárodní scéně,“ zdůrazňuje
předseda správní rady VK Petr Chytil.
Nezapomíná však ani na vítanou pomoc úplně všech partnerů. „Nachází-

8ÚUVCXPÊMQWUM[UKPCP¾O÷UVÊUG\¾LOGORTQJNÆFNKURQMQLGPÊP¾XwV÷XPÊEK0CRQą¾FGM
FQJNÊåGNKwV¾DPÊUVT¾åOKUVTéGVPKEMÆUVCPKEG
2x foto: Michal Kadlec

„Nicméně jsou tu také mnohem mladší
kousky z padesátých až sedmdesátých
let minulého století, které však už dnes
jsou považovány rovněž za autoveterány.
-É]GD trabantů či mezi ČeVčetně škodovek,
chy populárních velorexů. Ale je pravda,
že většinou jsou tady vozidla vyrobená
mnohem dříve, ve třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století. Je zde
prostějovská „wikovka“, dále škodovky, BMW, vozy značky Mercedes, Fiat,
Praga, Aero a další skvosty. Co se týká
motocyklů,
u nich patří mezi nejvzác.½QDÄWYUWRX
nější kousky vystavený Harley vyrobený
v roce 1929 a na světě je zachováno už
jen pouze deset kusů. Z menší kubatury
je nejzajímavější jedna z prvních moto-

·EJXCVP¾RQFÊXCP¾RąKN¾MCNCPCP¾O÷UVÊP÷MQNKMUGV
X[TQDGPÚ *KUVQTKEM¾XQ\KFNCRąKXG\NKPCP¾O÷UVÊOPQJF[KOC
&ÉO
Hosté&KX¾M[ XGNOK dQDNGVQXCPÚq D[N Xč\ 9KMQX
Mìsto
6ROL
NKFÊXwGEJX÷MQXÚEJIGPGTCEÊ
XVąKE¾VÚEJNGVGEJX2TQUV÷LQX÷
LKVGNÆXFQDQXÚEJwCVGEJ

Snídaně v trávě: U knihovny

Partneři vékáčka se přitom v průběhu
let měnili a střídali, ovšem někteří zůstali věrní celou dobu. Bez ohledu na
to, jak se zrovna dařilo či nedařilo. Za
prostějovským volejbalem právě takovým způsobem pevně stojí v první
řadě statutární město Prostějov a Olomoucký kraj.
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trhal rekordy
Marek SONNEVEND
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PROSTĚJOV Patnáct let existuje
volejbalový klub VK Prostějov. Za tu
dobu jej podporovala spousta subjektů, společností a firem, bez jejichž
finanční i jiné pomoci by Hanačky
nemohly získat rekordních deset mistrovských titulů za sebou (2009 až
2018). Ani teď čerstvě vybojovat už
jedenáctý v mimořádně úspěšné oddílové historii.

Více než sto nablýskaných
aut a motorek potěšilo
oči i srdce

PROSTĚJOVKdo v neděli dopoledne nezamířil na prostějovské náměstí, ten nyní může litovat. Excelentní akce připravená Hanáckým
auto moto veterán klubem přitáhla do centra Prostějova několik
set milovníků období první republiky a také nablýskaných historických aut, motocyklů i jízdních kol. Parádní atmosféru nejen na ploše před prostějovským muzeem vyšperkovalo nádherné počasí.
Výstava autoveteránů prostě nadchla a stejně tak triumfální jízda
historických vozidel napříč celým Prostějovem. To vše za dohledu
četníků z první republiky i současných strážníků městské policie.
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Vylaď te si chuťové pohárky,

Juniorky VK zachránily v kvalifikaci extraligu U20
Domácí turnaj o všechno sice zahájily mizerně, ale
dvěma výhrami pak uhájily příslušnost k české elitě
PROSTĚJOV Spadly až téměř na dno pomyslné propasti, ale
dokázaly se z něj zvednout a znovu vylétnout nahoru, povstat
z vlastního popela jako bájný Fénix. S trochou nadsázky právě
takovým způsobem dospěly volejbalové juniorkyVK Prostějov
přes nepříjemné překážky k nakonec tvrdě vydřené záchraně
v extralize ČR 2021/2022 dívek věkové kategorie U20.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
Jak známo, mladé Hanačky musely do
kvalifikace o příští ročník nejvyšší tuzemské soutěže kvůli tomu, že v dlouhodobé
části skončily jedenácté o jediný bodík
za Českými Budějovicemi i Přerovem,
přičemž rozhodující derby se Zubřicemi
prohrály těsně 2:3. Samo klání čtyř družstev o dvě postupová místa hostilo prostějovské Národní sportovní centrum, kde
vékáčko i dvanácté Střešovice bojovaly
o udržení, zatímco dva nejlepší prvoligisté chtěli proniknout mezi elitu.
Domácí tým otevřel nesmírně důležitý
turnaj proti celku SK Hlincovka. A bohužel mizerně, když padl v dramatických
koncovkách bez jediné získané sady
0:3 (-21, -26, -28). Což ho okamžitě postavilo na úplnou hranu krajně nemilého sestupu. „U holek se asi spojilo velké
očekávání s nervozitou, v bouřlivé kulise
výborně fandících rodičů i blízkých tomu
trochu podlehly a působily svázaným

dojmem. Sice šlo o vyrovnaný zápas, ale
rozhodující míče padaly na stranu soupeře a my jsme se čím dál víc uchylovali
k méně agresivním až opatrným řešením
herních situací. To nemohlo stačit, neboť
jsme za vítězstvím málo šli,“ vrátil se ve
svém hodnocení na trudný počátek trenér juniorek VK Zdeněk Sklenář.
Za daných okolností bylo samozřejmě
zásadní zvládnout své druhé střetnutí
během dne s Tatranem. „Holkám jsem
řekl, ať nezůstávající celý den v hale a jdou
ven se vyvětrat, vyčistit hlavy. Před daným utkáním jsme si pak zdůrazňovali,
že je potřeba do toho dát maximum bojovnosti i emocí, na nic nečekat a prostě
jít vyhrát,“ popsal Sklenář. Zvolená kúra
zabrala, jeho svěřenkyně v klíčové bitvě
uspěly 3:0 (22, 21, 14). „Z holek jako by
spadla ta obrovská zodpovědnost včetně
role největších favoritek. Náhle se ocitly
v jiné pozici, že jsou u zdi a není cesty zpátky, s čímž si skvěle poradily. Najednou
nám hra fungovala, v projevu byla lehkost
a měli jsme navrch,“ oddechoval kouč.
Jasným triumfem se Prostějovanky naplno vrátily do boje o extraligu. A před
závěrečným duelem věděly, že jim k úlevnému štěstí stačí jakkoliv porazit Jablo-

6WDUvÉz½N\QÈGRPDNUDORYDO\
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Foto: Marek Sonnevend
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nec, tedy vlastně liberecké béčko. Což se
povedlo poměrem 3:1 (12, 16, -14, 17)!
„Stejně jako v předchozích utkáních zase
rozhodoval tlak ze servisu, v našem případě i schopnost trpělivě si počkat a z dobré
obrany proměňovat ty správné šance
úspěšně zaútočit. Kromě třetího setu
jsme byli jednoznačně lepší, každá z našich hráček vnesla na hřiště potřebnou
energii i klid. A zápas jsme měli převážně
kvalitním výkonem pod kontrolou, když
to na sebe hodně braly smečařky. Nejdůležitější ze všeho ale byla společná týmová
práce,“ zdůraznil Sklenář.
Nejen jemu spadl ze srdce obří balvan

o velikosti horského masivu. „Sestup
byl velkým strašákem, naštěstí se tato
hrozba nenaplnila. Sezóna přitom
dlouho vypadala velice slibně, pohybovali jsme se uprostřed patnáctičlenné
tabulky a nic nenasvědčovalo pozdějším problémům. S blížícím se závěrem
soutěže jsme však opakovaně nezvládli
stěžejní zápasy, padali níž a niž, nakonec těsně spadli až do kvalifikace. A tu
zahájili nejhůř, jak jen to šlo. Naštěstí
holky včas zabraly, aby společnými silami kolektivně ukázaly, že na extraligu
mají,“ odfoukl si Zdeněk Sklenář s extrémní úlevou.

6WDUåtçiN\Qě9.MHGRXERMRYDWQD0ÿ5

PROSTĚJOV Absolutní vrchol sezóny mají před sebou volejbalové
starší žákyně VK Prostějov. Nedávno
postoupily z úvodní fáze mistrovství
republiky U15 na závěrečný turnaj
národního šampionátu 2022 této věkové kategorie, který se hraje od pátku 20. do neděle 22. května v Bílovci.
Mezi nejlepších šestnáct družstev ČR
mezi dívkami do patnácti let prošly mladé
Hanačky suverénně, když vyhrály osmičlennou skupinu v Ostravě. „Sedm utkání
a sedm vítězství, to jsme s holkama asi
úplně nečekaly. Ale my jdeme do každého zápasu naplno bojovat, ať nastoupíme
proti papírově slabšímu celku, nebo favoritovi. Což se nám vyplatilo, máme další
dílčí úspěch,“ radovala se trenérka starších
žákyň vékáčka Solange Soares.
Ve finálové části českého přeboru absolvuje prostějovský tým základní grupu
C, kde 20. května postupně narazí na
České Budějovice (10.00 hodin), Hra-

do Bílovce

dec Králové (12.40 hodin) a Mikulovu
Praha (16.50 hodin). Tři nejlepší kolektivy přitom postoupí do čtvrtfinálové
skupiny (21. května), zatímco poslední
v tabulce půjde jen do grupy o 13. až 16.
místo. Načež bitvy vyvrcholí 22. května
střetnutími play-off o konečné umístění.
„Zase půjdeme zápas od zápasu a budeme maximálně bojovat, abychom
se dostaly, co nejvýš to půjde. Nemá
smysl dopředu moc přemýšlet, na co
máme nebo ne. Už postupem na závěrečný turnaj mistrovství republiky jsme
dosáhly něčeho pěkného a ukázaly, že
volejbal v Prostějově může mít kvalitní
budoucnost. Je za tím spousta práce,
děvčatům děkuji. A teď jdeme společně
dál,“ těšila se Soli.
(son)

ME kadetek v Prostìjovì
D+UDGFLXzMHUR]ORVRY½QR
Prostějov (son) – Přesně za dva měsíce odstartuje v Prostějově a Hradci
Králové volejbalové mistrovství Evropy kadetek 2022. Potrvá od 16. do
24. července – a po závěrečné kvalifikační fázi hrané koncem dubna i následném slavnostním losování teď už
zná své kompletní účastnické obsazení. V Národním sportovním centru
Prostějov se uskuteční základní
skupina II, kterou tvoří Turecko,
Itálie, Slovinsko, Polsko, Maďarsko
a Finsko. Hradec Králové pak přivítá
základní skupinu I, kde se střetnou
Česko, Srbsko, Bulharsko, Německo,
Nizozemsko a Chorvatsko. Zápasy
v obou těchto grupách proběhnou 16.,
17., 18., 20. a 21. července (19. července je volný den), přičemž dva nejlepší
z obou skupin postoupí do semifinále
a celky ze třetích i čtvrtých pozic se
utkají o 5. až 8. místo. Duely závěrečného play-off přitom bude hostit východočeské město 23. a 24. července.
Hala NSC PV i nedaleký Hotel Tennis
Club, kde část aktérů kontinentálního
šampionátu dívek U17 najde ubytování, úspěšně prošly hned po Velikonocích inspekcí Evropské volejbalové
federace. „Děláme maximum, aby prostějovská část evropského mistrovství
kadetek proběhla po všech stránkách
na výbornou,“ ujistil člen organizačního výboru ME a současně předseda
správní rady VK Prostějov Petr Chytil.

Prostějov (son) – Třetí kolo Poháru
Olomouckého kraje starších žákyň
2021/22 v prostějovské letní hale u velodromu jasně patřil mládežnickým
volejbalistkám VK Prostějov. Ty suverénně ovládly elitní skupinu A, čímž
upevnily své průběžné vedení v soutěži. Hanačky postupně porazily rivalky
z UP Olomouc A 2:0 (18, 20), Uničov
2:0 (21, 11) i Bohuňovice 2:0 (6, 20).
Potvrdily tak výbornou formu z úvodní fáze mistrovství republiky a v čele
tabulky se bodově odpoutaly právě od
olomouckého družstva. Poslední dějství krajského poháru proběhne v sobotu 28. května od 9.00 hodin v Národním sportovním centru Prostějov.
Pohár Olomouckého kraje starších
žákyň 2021/22, 3. kolo – konečné
pořadí elitní skupiny A (Prostějov):
1. VK Prostějov 9, 2. UP Olomouc
A 6, 3. Uničov 2, 4. Bohuňovice 1.
Pohár Olomouckého kraje starších
žákyň 2021/22 – průběžné pořadí
po 3. kole:1. VK Prostějov 30, 2. UP
Olomouc A 27, 3. Uničov 15, 4. VAM
Olomouc 13, 5. UP Olomouc B 12, 6.
Bohuňovice 8, 7. Šumperk 6, 8. Česká
Třebová 6, 9. Šternberk 3.
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Volejbalistky VK Prostějov dosáhly během čtvrtfinále, semifinále a finále dohromady pětasedmdesátiprocentní výsledkové
úspěšnosti ze všech odehraných
utkání. Absolvovaly jich celkem
dvanáct, vyhrály devět. Zajímavé je, že všechny tři série play-off
ovládly shodně 3:1 na zápasy.

JEDNIČKA VK PODLE

VEČERNÍKU
.$5,1h81'(5/©.29

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).

V PLAY-OFF ZÁØILA TROJICE
32ą$'«),1/(
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Z VÉKÁČKA

VOLEJBALOVÁ ABECEDA VK PROSTĚJOV

Doma
i venku
skvìle!

PROSTĚJOV Velice pestrý,
nesmírně zajímavý, maximálně dramatický a nakonec i báječně úspěšný ročník
2021/2%022 mají za sebou
volejbalistky VK Prostějov.
Následující rekapitulaci
uplynulé sezóny jsme pojali
trochu originálně tím způsobem, že jsme ke každému
písmenu abecedy přiřadili
téma, které se úzce dotýkalo
zlatého družstva Hanaček.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

A

Pokud počítáme
$EVHQFH jen hráčky, jež dokončily celý soutěžní ročník, tak extraligovým vítězkám od sklonku září až do závěru dubna
málokdy někdo chyběl ze zdravotních důvodů. Na delší dobu pouze Michaela Beránková (přetržený vaz u palce ruky), jinak
šlo o kratší nemoci či drobnější zranění.
Žádný stav ne%RMRYQRVW byl pro vékáčko
ztracený, ani při
výrazném bodovém manku
nikdy nezabalilo žádný set, natož zápas.
Zpočátku byla slabina jen v nezvládání
koncovek dlouhých vyrovnaných sad,
ale časem se dařilo i vypjaté závěry většinou překlopit na svou stranu.
Ten původní před&ÉO
sezónní zněl jasně:
vrátit se po až sedmé pozici v UNIQA extralize
2020/2é21 do horní poloviny tabulky,
to znamená alespoň na páté místo. A případně zkusit v play-off útok na postup do
semifinále, v ideálním případě atakovat
bronz. Tyto ambice postupně sílily.
Naprosto stěžejní
¤DGD
osoba v téměř celé
patnáctileté historii VK Prostějov. Hned po svém
příchodu Miroslav Čada jako hlavní trenér
dovedl místní tým k deseti mistrovským
titulům za sebou, načež zůstal jen sportovním ředitelem. Loni v létě se ke koučování
vrátil – a je z toho jedenácté zlato.
Před rokem se
'RPD
ženy
vékáčka
přestěhovaly do
nového domácího prostředí
v Národním sportovním centru Prostějov. Nejprve tam táhly dlouhou sérii vítězství, následně přišly i porážky. A nakonec
úchvatná jízda vyřazovací částí s výsledkovou bilancí 5-1 až k ligové trofeji.
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Snídaně v trávě: U knihovny
Probíhala nadstavbová část uplynulého ročníku UNIQA extraligy
žen ČR a hlavní kouč prostějovských
volejbalistek Miroslav Čada po jednom z utkání prohlásil: „Připadá
mi, že poslední dobou hráváme
venku lépe než doma. Těžko říct
proč, důvodů může být spousta. Ale
jako bychom na hřištích soupeřů
působili víc uvolněně.“
Jeho slova potvrdil i sám závěr
dlouhodobé
fáze soutěže. Na vlastní
BYLI JSME
U TOHO
palubovce
sice Hanačky spláchly
Ostravu 3:0, ale po působivém
vyplenění Olomouce 3:1 přišel
nečekaný výpadek v Národním
sportovním centru PV proti
Šelmám Brno (1:3). A směrem
k play-off tak panovaly trochu
obavy, jak to mančaft VK zejména
na domácí půdě bude zvládat.
Nejistotu však tým okolo kapitánky
Simony Bajusz nekompromisně

rozmetal tím, že během vyřazovacích
bojů si počínal výborně jak před vlastními fanoušky, tak v halách soupeřů.
Rekapitulujte s námi. Čtvrtfinále Ostrava venku 2:3 a 3:1, doma 3:0 a 3:1.
Semifinále Liberec venku 3:1 a 3:1,
doma 2:3 a 3:2. Finále KP Brno venku 3:1 a 2:3, doma 3:0 a 3:1.
Tedy celkově vynikající bilance bez
ohledu na to, kde vékáčko zrovna
nastupovalo. „Nakonec vše bylo
v první řadě o naší skvělé výkonnosti a ne o tom, jestli jsme hráli
v Prostějově nebo jinde. Holky si
zdravě věřily kdekoliv a dokázaly
vysoce kvalitní hru opakovaně
předvádět ve všech zápasech. Vždyť
tři porážky byly vždy nejtěsnější 2:3,
naopak veškerých vítězství kromě
jednoho jsme dosáhli ve třech či
maximálně čtyřech setech,“ vyzdvihl Čada, že jeho kolektiv opravdu
měl nejlepší formu.

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
Marek
Sonnevend

1$.2/,.=µ67$1(¶63¨h1¹7¹032+520$'¨"

Nedílně to patří ke každé končící sezóně.
Sotva se za ní uzavře brána posledního
střetnutí, už bují spekulace ohledně složení družstva pro další soutěžní ročník.
Zvlášť u některých netrpělivě zvídavých
fanoušků, kteří by chtěli vědět všechno
hned. Nemluvě logicky o médiích, jež
mají zjišťování žhavých informačních
novinek v popisu práce.
Nyní je toto téma v případě volejbalistek
VK Prostějov tím přitažlivější, že senzačně vyhrály českou extraligu a získaly
mistrovský titul, v patnáctileté klubové
historii už jedenáctý. A je vcelku pochopitelné, že teď každého zajímá, z jak velké části zůstane úspěšný kolektiv nadále
spolu.
„Co se týká složení hráčského kádru
2022/23, dejte nám aspoň několik týdnů čas, než oficiálně zveřejníme první
jména,“ tradičně požádal Miroslav Čada,
sportovní ředitel a hlavní trenér vékáčka

WWW.VECERNIKPV.CZ

v jedné osobě. Ačkoliv již v této chvíli
je spousta personálních otázek interně
zodpovězená, a jak prozradil oddílový
šéf Petr Chytil, dosud plně nevyjasněná prý jsou jen poslední dvě jména na
soupisce. Přesto musí mít příznivci s přísunem aktualit o složení mančaftu ještě
chvíli trpělivost, nemluvě o konkurenci.
Každopádně by změn nemělo tentokrát být příliš mnoho. Například první
nahrávačka a kapitánka Simona Bajusz
sama prozradila, že zůstává. Naopak
je veřejným tajemstvím, že druhá nahrávačka a místní odchovankyně Klára
Dvořáčková chce mnohem víc hrát,
proto odejde jinam. A tak podobně bychom mohli teoreticky pokračovat. Ale
zatím toho raději nechme, neboť už brzy
bude v lecčems jasno. Například i v tom,
zda na postu kouče definitivně neskončí
sám Čada. Snad ne, bez něj by všechno
bylo o dost těžší...

C¡

D

29

-HOLERJUDPRGHVNXQHERWĆHEDVWDUÛSODN¿W"

ANEB Da
alšší „b
bleššák
k“

OOHLÉDNUTÍ
HLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU OD A DO Z

Ne všechny duely vyřazovací fáze
UNIQA extraligy žen ČR 2021/22 vyšly
slovenské univerzálce v prostějovských
službách ideálně. Přesto byla téměř
vždy nejčastěji bodující hráčkou každého jednotlivého střetnutí, v mnoha
z nich pak i jednou z nejlepších plejerek. Navíc si vzpomeňte, jak hned
zkraje play-off po úvodní čtvrtfinálové porážce 2:3 v Ostravě
začaly Hanačky špatně druhý
vzájemný mač doma – a právě
Karin vlastně sama otočila klíčový první set z 13:19 na 25:19
neskutečnou šňůrou bodů z dělového servisu. Nebýt toho, nemusela
se žádná zlatá jízda ani zrodit. Nejen tehdy
Šunderlíková naplno prokázala svůj status
rozdílové volejbalistky.

ŽHAVÁ NOVINKA

16. května 2022
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trhal rekordy

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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Ke sportu nedílně
patří, k vrcholovému tím víc – volejbal nevyjímaje. Hanácká parta
byla emočně vždy nastavená dobře, ještě
víc jí pak pomohly dílčí změny v hráčském kádru během sezóny. Posily Karin
Šunderlíková a zejména Klára Faltínová
přinesly silný pozitivní náboj.
S
přibývajícím
)DQRXvFL časem se Prostějovanky mohly opřít
o stále intenzivnější a bouřlivější
podporu svých příznivců. Úzké jádro fandů obětavě jezdilo povzbuzovat i na venkovní duely (včetně dalekého Liberce), zatímco doma strhlo všechny ostatní diváky
k vytvoření opakovaně suprové atmosféry.
Po dubnové ope*½ELQD
raci achilovky se
další průběh dosud
přínosného angažmá Gabriely
Kopáčové v hanáckých službách změnil
v oboustranné trápení. Koncem roku 2021
vše vyvrcholilo dohodnutým odchodem
univerzálky do Olympu Praha, náhrada
s iniciálami KŠ se extrémně povedla.
V dlouhodobé
Hosté
části nejvyšší české
soutěže Čadovy
svěřenkyně ani jednou nezvítězily v Ostravě, Liberci či Králově Poli. Zatímco v play-off si tam jezdily převážně pro
triumfy. Hlavně dvojí vyplenění severních
Čech a vstupní finálová výhra na jihu Moravy otevřely cestu k pozdější korunovaci.
Je spíš nenápad&K\WLO ným šéfem, který
nemá potřebu se
nějak moc ukazovat a prezentovat svou osobu. Předseda správní rady
VK Petr Chytil řídí klub spíš v klidu z pozadí,
vše pravidelně konzultuje s výkonným stratégem Mirkem Čadou a volí vždy trpělivá,
přitom vhodná řešení daných situací.
Dlouho jste jasně
,QVSLUDFH nejlepší, pak postupně vyklízíte
nejvyšší pozice, až spadnete
z piedestalu na sedmou příčku. Důležitá
je následná reakce. A právě ta prostějovská
volejbalová může kohokoliv správně inspirovat. Za dvanáct měsíců vylétnout z podprůměru až na vrchol se často nestává.
(PRFH

F
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Simona
Bajusz
a spol. přepsaly novodobé dějiny ženského klubového volejbalu v ČR.
Čím? Ještě nikomu se nepovedlo vyhrát
extraligu z pátého místa po dlouhodobé fázi
tím, aby napříč vyřazovacími boji přešel vesměs přes výše nasazené soupeře. Odskákali
to Ostrava (5.), Dukla (1.) i KP Brno (2.).
Od poloviny se.½QDÄWYUWRX zóny 2021/2022
patřila do základní
sestavy mančaftu ze srdce Moravy hned čtyři káčka. Rozuměj Karolína
(Fričová), Kateřina (Kvapilová), Klára
(Faltínová) a Karin (Šunderlíková). Navíc
z lavičky toto k(K)varteto jistila ještě další
Klára (Dvořáčková).
Důležitým členem
/XERv
realizačního týmu
je už velice dlouho
Lubomír Petráš. Spoustu let dělal asistenta Miroslavu Čadovi, pak byl tři
roky hlavním koučem, teď je opět asistentem. Při své skromnosti nemá s těmito přechody žádný problém, tak jako tak hodně
zodpovídá za tréninkový proces.
Nebýt dlouhodobě
Mìsto výrazné podpory
statutárního města
Prostějov i Olomouckého kraje,
nemohl by zdejší volejbalový oddíl dosahovat takových úspěchů, jaké má za pouhých
patnáct let od svého vzniku na kontě. Jedenáctkrát mistryně = skvělá prezentace pro
město i kraj daleko za jeho hranicemi.
Lodivod
Čada
1½KUDGQLFH nemá toto slovo
rád, ale nevyhneme se mu. Pětice děvčat z lavičky (Klára Dvořáčková, Petra Kožoušková,
Michaely Smolková a Beránková, Pavla
Meidlová) se od půlky ročníku do hry moc
nedostávaly, přesto naplno žily s týmem
a fandily ze všech sil.
Podle statistických
2EUDQD
ukazatelů nemělo áčko VK nijak
špičkovou defenzivu, ale čísla
nejsou všechno. Nižší počet vítězně zablokovaných míčů kompenzovala hromada
nadražených balónů, které šly dál hrát.
A obrannými zákroky v poli se postupně
dařilo konkurovat i těm nejlepším v lize.
-É]GD

K

Foto: Marek Sonnevend
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V minulosti bývala
tato činnost většinou spíš slabinou
prostějovských volejbalistek,
avšak uplynulá sezóna vypadala na příjmu
z jejich strany úplně jinak. Z dřívějšího nedostatku se stala největší přednost, žádný
ze soupeřů neměl lepší přihrávku! Hlavně
díky Káje Fričové a Adéle Stavinohové.
Zde si vypomů4XDOLW\
žeme anglickým
slovíčkem srozumitelným i pro všechny Čechy
neznající cizí jazyky. O překvapivém triumfu v nejvyšší tuzemské soutěži totiž hanácká skvadra rozhodla především komplexní
herní kvalitou, kde nic podstatného nescházelo ani nepřebývalo.
Brazilská střeďačka
5DTXHO
s trochu nezvyklým a dlouhým
jménem Raquel Löff da Silva
platila za výkonnostně možná nejstabilnější členku mistrovského družstva. Přišla
z Bratislavy, neměla skoro žádné výpadky,
z blokařského postu se stala významnou
herní ingrediencí úspěchu.
Čtyři lidé jsou sou6ROL
částí VK Prostějov
od jeho vzniku nepřetržitě až dosud, jednou z tohoto kvarteta je právě Solange Soares. Také
Brazilka, zároveň už i Slovenka a Češka
s velkým srdcem na dlani. Kdysi výborná
hráčka, teď kondiční specialistka a trenérka
mládeže. Bez ní by to nebylo ono.
Klíčová hráčská akhXQGHUOÉNRY½ vizice nepřicházela
na přelomu roku
coby okamžitá posila, nejdřív se
musela dostat zpět do formy po vynucené
zdravotní pauze. Ovšem jakmile byla fit,
stálo to za to. Od jejích leváckých dělovek
někdy až létaly třísky z palubovky, asi hlavní
strůjkyně nejcennějšího kovu.
Přes veškerý ne7ÙP
popiratelný přínos
individualit v barvách Prostějova měl pro konečné titulové křepčení jednoznačně největší
význam právě kolektiv. Kdyby jeho členky
i členové netáhli společně za jeden provaz,
jak se s oblibou říkává, tak by až na piedestal
rozhodně nemohli týmově dojít.
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jak se líbila výstava autoveteránů…
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PROSTĚJOV Všechno se to sešlo.
Nádherné slunečné počasí, rekordní
účast prodávajících, a navíc spousta návštěvníků. Letošní v pořadí již
druhý bleší trh organizovaný prostějovským galeristou Jindřichem Skácelem na tržišti u Špalíčku se vydařil
ve všech směrech.

Michal KADLEC

Druhý letošní „blešák“ byl zahájen
v neděli už v sedm hodin ráno. A ti,
kteří si přivstali, nelitovali. Na první
pohled daleko více stánkařů než při
úvodním bleším trhu na začátku dubna nabízelo rozličný sortiment za velice
příhodné ceny.
„Prodávajících je opravdu hodně
a jsem tomu nesmírně rád. Dokonce si
troufnu tvrdit, že jde o rekordní počet

O výstavu autoveteránů byl na náměstí
skutečně obrovský zájem. „Ani si nedovedu představit, kolik by stála třeba tady
:LQvedle ten Mercedes ze
ta ‚pragovka‘ nebo
třicátých let. Musí být hodně náročné tato
auta udržovat tak, aby byla stále provozuschopná. Já se prostě skláním před jejich
majiteli,“ řekl Večerníku Jan Linhart, který
do Prostějova dorazil až z Blanska.
Hodinu před polednem se pak více
než sto historických vozidel a motocyklů vydalo
na slavnostní jízdu na;)DNWRU
příč celým Prostějovem.

W

X

v celé historii našeho blešího trhu. Navíc sem proudí spousta lidí, podle mě
je to i tím, že kousek vedle na náměstí
probíhá výstava autoveteránů. Lidi si
sem pak přijdou odskočit a něco nakoupit,“ neskrýval spokojenost hlavní
organizátor akce Jindřich Skácel.
Návštěvníci na bleším trhu nakupovali
doslova za pár korun. „V nabídce jsou
tradičně staré knihy nebo gramodesky,
sběratelské relikvie, kuchyňské nádobí
a náčiní, známky, nářadí, staré plakáty,
vázy, suvenýry, hodiny, váhy a co já vím
co ještě. Já osobně pak nabízím obrazy,
starožitná zrcadla či panenky. Je o ně také
zájem,“ pochvaloval si Jindřich Skácel.
Vydařený nedělní „blešák“ si vzal pod
patronát prostějovský primátor František Jura. „Jsem rád, že jsem se dohodl
s panem primátorem, který nám zajistil
snížený nájem za místa na tržnici. Je to
pro nás hodně vítaná pomoc,“ vzkázal
galerista.
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PROSTĚJOV Tradiční sbírka prostřednictvím všeobecně známých žlutých
kvítků měsíčku lékařského proběhla minulý týden na území celé České republiky, a to včetně Prostějovska, kde prodej
a zároveň výdej informačních materiálů
zajišťoval spolek Diana. Sbírka upozorňující každý rok na jiný druh rakoviny
=½YÈUkonala uplynulou středu
se v Prostějově
dopoledne. Lidé ale i v dalších dnech
mohli přispět ve vybraných pevných
prodejních místech. Letošní Květinový
den byl zaměřen na prevenci nádorů děložního čípku a varlat.

Z

Michal SOBECKÝ
Martin MOKROŠ

!JKJN@UÇIIÁKüÁKM<QTKMJNOîEJQNFÑ>C Ü@IN@

Ve středu 11. května se uskutečnil již 26.
ročník tradiční charitativní akce Český den
proti rakovině neboli Květinový den, jak se
mu také říká. Do akce se zapojilo několik
institucí i jedinců a Večerníku se podařilo
zmonitorovat situaci nejen přímo v ulicích, ale také na Střední zdravotnické škole
Prostějov, která je již tradičním partnerem
organizace Liga proti rakovině a jejíž žáci
prodávají kvítky měsíčku lékařského snad
od samého počátku sbírky.
„Kytičky letos prodávalo sedmnáct dvojic.
Pomohly nám studentky z Konice, dále
ze střední zdravotní školy v Prostějově
nebo seniorky z Kralic na Hané,“ upřesnila
Zdena Pluháčková, předsedkyně spolku
Diana.
Sbírka probíhala tedy jak na Prostějovsku,
tak na Konicku. Dvojice bylo možné potkat i na úřadech nebo v nemocnici. „Bylo
to trochu slabší než minule, kytičky se neprodaly tak rychle. I když nám na druhou
5KOQPC$CLWU\ XNGXQ C2GVTC-QåQWwMQ stranu přálo počasí – bylo hezky a lidí tak
X¾XRQUKNQXP÷ Foto: Marek Sonnevend v ulicích bylo víc,“ prozradila Pluháčková.

U<OÁHU<KJEDGJKJPU@FQ<MO@OJ CMµà@F
PROSTĚJOV Týmové volno volejbalistek VK Prostějov po vítězném
konci UNIQA extraligy žen ČR
2021/22 trvalo od pátku 29. dubna
do pondělí 9. května. O den později – tedy v úterý 10. května – se některé hráčky zapojily do společné
posezónní přípravy.
„První tréninkový týden měl čtyři dny
do pátku 13. května, a to včetně. Naskočily ale jen čtyři hráčky: obě nahrávačky Simona Bajusz a Klára Dvořáčková,
smečařka Pavla Meidlová a blokařka
Petra Kožoušková,“ prozradil asistent
kouče Lubomír Petráš, který má aktuální přípravnou fázi na starost. „Loni

byla dost jiná situace tím, že nám soutěžní ročník skončil mnohem dřív,
a navíc ještě přetrvávala proticovidová
omezení, proto jsme holkám chtěli poskytnout týmový program vyplňující
dlouhé volno. Letos je všechno hodně
jinak,“ upozornil hlavní lodivod vékáčka Miroslav Čada.
Hráčky VK Proszějov mají za sebou
velmi náročné extraligové boje až
k nejzazší termínové hranici, dostaly
se do mnohem větší únavy. Kromě
toho několik z nich plní reprezentační povinnosti, další řeší studijní
záležitosti na svých vysokých školách nebo mají jiný osobní program.

„Současné tréninky nejsou vyloženě povinné. Které z hráček stávajícího kádru
je chtějí a můžou absolvovat, tak to dělají. My jako klub jim prostě vytváříme
servis v podobě společné přípravy do
konce května, včetně veškerého zázemí
jako během normální sezóny,“ vysvětlil
Čada. Náplň momentální práce prostějovských plejerek je různá. „Byli jsme
v posilovně, zaběhat si do lesoparku
BYLI JSME
U TOHO
Hloučela,
dělali jsme nějaká kondiční
cvičení a taky si v rámci možností zatrénovali i v menším počtu volejbal. Určitě
plánujeme beach, třeba znovu dojde
jako loni na některé doplňkové sporty,“
prozradil Petráš.
(son)

Již tradičně lidé kvítek – tentokrát
s fialovou stuhou – pořídili za minimálně 20 korun. Mnozí ale dali
více. „Ve třech případech se mi ale
stalo, že někdo dal tisícovku a vrátit nechtěl,“ pousmála se šéfka spolku Diana. Mezi kupující se zařadili
i představitelé radnice v čele s primátorem Jurou.
Letos byla tradiční veřejná sbírka
věnována problematice nádoru
děložního čípku a varlat. Statistiky

ZHQVQ5<i2TQUV÷LQX

ukazují v České republice nelichotivé číslo,
kdy počet zasažených rakovinou převyšuje evropský průměr, a to bohužel u všech
typů rakoviny, a i mortalita, tedy úmrtnost,
je také velmi vysoká. „Proto jsem ráda, že
spoluobčané přispěli prodávajícím studentům vcelku masivně a podařilo se vybrat
přes deset tisíc korun, což je vynikající výsledek,“ prozradila koordinátorka charitativních akcí na SZŠ Martina Papšová, jinak
odborná vyučující. Až v aktuálním týdnu
ale spolek Diana s pomocí České pošty
provede součet vybraných peněz a jejich
předání.

22051310860
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Prostějované si budou chtít užívat a naopak jim bude přímo odporné
zabývat se jakýmikoliv starostmi. Přestože nás v různých souvislostech
nečeká lehká doba, v těchto dnech to bude všem úplně jedno a většina z nás
zamíří za zábavou.
LVI – 23. 7. až 22. 8.
V rodině si konečně dupnete a projevíte svůj názor. Dosud jste působili
dost ušlápnutým dojmem, to se ale
nyní rychle změní. Příbuzní budou
z vaší reakce udiveni, ovšem vás
bude tato věc hřát u srdce.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Partner vás mile překvapí dárkem,
který jste vůbec nečekali. Ostatně
už delší dobu jste přemýšleli o tom,
zda vás milovaný člověk tak trošku
nezanedbává. Prožijete spolu ale romantický víkend plný vášně.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Většinou jen neradi slyšíte kritiku na
svoji osobu nebo svoji práci. Tentokrát ale uděláte výjimku a pozorně
si vyslechnete názor vašeho dlouhodobého přítele. Z jeho slov si vezmete
ponaučení.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Uděláte si v těchto dnech více
nepřátel, než je zdrávo. Vaše prudká
povaha bude příčinou častých hádek
i s lidmi, které jste dosud považovali
za své dobré přátele. Měli byste mírnit své vášně.

Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie

den?
¿š

Konstelace hvězd Prostějova

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Práce vlastníma rukama vás potěší
a uspokojí ze všeho nejvíc. Přestože
nejste manuálně příliš zruční, můžete
se pustit i do sebemenší opravy, která
zas až tolik šikovnosti nevyžaduje.
Uděláte radost nejen sobě.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Váš život v posledních týdnech
doznal mnoha podstatných změn,
k jejichž realizaci vás víceméně donutil pozorný partner. Nyní si ale budete
muset s něčím důležitým poradit
sami, což nebude vůbec snadné.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Ve vaší blízkosti se tento týden budou dít zajímavé věci a je pouze na
vás, zda se budete chtít stát jejich
součástí. Odvolán bude například
váš nadřízený a vy se rozhodněte, zda
budete usilovat o jeho flek.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Budete na vážkách, zda investovat
do celkem rozumného obchodu,
který ovšem zaručí zisk v horizontu
až několika dlouhých let. Jelikož
však partner bude proti rozhazování
peněz, měli byste ho poslechnout.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
V pracovním kolektivu se stanete
oblíbenými a mnozí z kolegů by si
přáli strávit s vámi nějaký ten volný
čas. Pokud vám to nestoupne do
hlavy a nebudete se chovat povýšeně,
zažijete nádherné chvíle.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Poslední dobou si s partnerem
nemáte co říci a chodíte okolo
sebe, jako byste se ani neznali. Je
na čase vztah něčím okořenit, nejlépe alespoň víkendovým výletem
někam, kde jste ještě nebyli.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
V domácnosti vás to moc bavit
nebude, proto logicky budete hledat
zábavu a povyražení jinde. Zalarmujte všechny své známé a kamarády
a uspořádejte výlet do přírody nebo si
jen tak dopřejte pořádný mejdan.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Mocoblibymezilidmizokolísivtěchto
dnech nezískáte. Do všeho totiž neustále rýpáte a kritizujete každého, kdo se
okolo vás jen mihne. Pak se nedivte, že
lidé se vás budou stranit a nebudete mít
s kým jít ani na pivo.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbovýcha revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Dzbel, Ladín, Jesenec,
Ponikev
Dne: 27. 5. 2022 od 7:30 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: celé obce:
Ponikev, Dzbel, Ladín, Jesenec
(mimo Špice, část obce Ladín ve
směru od Konice po č. 5, 18, 48.).
Areál Pila Ludmírov (Ponikev na
kopci). Odběratelská trafostanice
Dzbel ACHP (č. 300800), FVE Jesenec (č.702092).
Obec: Přemyslovice, Růžov
Dne: 27. 5. 2022 od 7:30 do 17:30
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.
Obec: Přemyslovice, Růžov
Dne: 30. 5. 2022 od 7:30 do 17:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
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: Olšany
Dne: 30. 5. 2022 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: lokalita
RD „Trávníky“ vč. parc. č. 644/1,
720/4 a odb. místa za hřištěm sm.
Lutín s č. 360 a TJ Olšany u Prostějova.
Obec: Prostějov
Dne: 30. 5. 2022 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: Lokalita
RD „Trávníky“ vč. parcel č. 644/1,
720/4 a odb. místa za hřištěm směr
Lutín s č. 360 a TJ Olšany u Prostějova.
Obec: Prostějov
Dne: 31. 5. 2022 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: bytové
domy na ul. Werichova včetně
garáží, zahrady na ul. Okružní,
parc. č. 6380/1 a 6381/7.
Obec: Prostějov
Dne: 31. 5. 2022 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: bytové domy B. Šmerala č. 21, 23, ul.
Průchodní s č. 1 a 2, sídl. Svobody
1- 4, 5, 6.
Obec: Tvorovice
Dne: 31. 5. 2022 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Tvorovice. Odběratelská trafostanice Tvorovice ZD (č. 300715).

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: NANUKY...
Magnum Algida
120 ml
Míša
55 ml
.RUQRXWSULYiWQt]QDÿND
115 ml
.DNWXV6FK|OOHU1HVWOp
45 ml
0URæ
45 ml
Calippo
105 ml
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Nanuk je zmražená ochucená voda na dřívku. Vyrábí se zmrazením barevné
tekutiny s příchutí (například ovocné šťávy) okolo dřevěné paličky. Časem se
začalypřidávatdalšírůznépříchutě,oříškynebočokoláda.Prvázmínkaonanuku pochází z roku 1905, kdy jedenáctiletý Frank Epperson ze San Francisca odložil pohár, ve kterém měl prášek sody zamíchaný s vodou a dřevěnou
paličkou, který mu přes noc zamrzl. Jakmile se mladý Epperson vrátil vypít si
svůj chlazený nápoj, zjistil, že sóda uvnitř poháru zamrzla. Označení nanuk
vychází z názvu slavného němého dokumentárního filmu Nanuk, člověk
primitivní od amerického režiséra Roberta J. Flahertyho z roku 1922. A kde
je nejlevnější? Tradiční značky jako Míša a Mrož má cenově nejvýhodnější
Tesco, oblíbené Calippo nabízí za nejnižší cenovku Billa, Kaktus Schöller od
Nestlé zakoupíte za nejnižší cenu v Lidlu, značku Magnum Algida jsme objevili na pěti ze šesti míst za shodnou cenu a z privátních značek si pro kornout
běžte do Penny marketu.
Ať vám chutná!!
Průzkum byl proveden ve středu 11. května 2022.

Blokové îLÔWüQt
îLÔWüQtPüVWDYURFH
PüVWDYURFH
Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 17. května: Plumlovská – K. Svolinského parkoviště Billa - 3 stání (mimo 2 stání u Penny a 4 stání u Billy), A. Slavíčka
– parkoviště + komunikace (K. Svolinského - vjezd k Penny)
čtvrtek 19. května: Josefa Lady (severní obslužná), U Stadionu, U Stadionu – parkoviště, Za Velodromem, Valašská,
Polišeňského, Hacarova, Hacarova – 3 parkoviště, U Stadionu – cyklostezka, Krapkova (J. Lady – Za velodromem)

Obec: Konice, Budětsko,
Zavadilka
Dne: 31. 5. 2022 od 7:30 do 17:30
hodin. Vypnutá oblast: Konice
- celé ulice: Ovčírna, Cihelna I,
Cihelna II., Zádvoří, Nad Šafranicí, č. 479, 593, 508, 366, 377. Pod
Vyšehradem ul. Chmelnice od č. 44
a 4 po č. 161. Lokalita Vyšehrad od
č. 365 po č. 243 (vč. areálu Správy
silnic) a dále od č. 246 a 328 po č.
278. Celá obec Zavadilka. Budětsko: část napájená z TS4 U školy
- oboustranně od č. 14 a 64 vč. 31
po konec obce směr Ochoz. FVE
Solar Global Ochoz (702091).
Obec: Budětsko
Dne: 1. 6. 2022 od 7:30 do 17:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Budětsko mimo část napájenou
z TS4 U školy tj. od obecního
úřadu po konec obce směr Ochoz.
Odběratelská trafostanice Budětsko ZD (č. 300491).
Obec: Čechy pod Kosířem
Dne: 1. 6. 2022 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: Čechy
pod Kosířem: č.p.387, K/2025,
K/2025/2.
Obec: Čechy pod Kosířem
Dne: 1. 6. 2022 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: Čechy pod
Kosířem: č. p. 210 a 380 na ulici
Wolkerova.
Obec: Určice
Dne: 2. 6. 2022 od 7:30 do 9:00
hodin. Vypnutá oblast: FVE
Určice 3. (702149).
Obec: Výšovice
Dne: 2. 6. 2022 od 9:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: VE Arazona Výšovice (č.701545).
Obec: Kelčice
Dne: 2. 6. 2022 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Vranovice Kelčice: Kelčice č. p. 69, 72, 81, 92-95.
Obec: Prostějov
Dne: 2. 6. 2022 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně ul. Lužická č. 1-11, 4-14, nám.
Spojenců č. 10, ul. Olomoucká od
č. 36 a po č. 48.
Obec: Budětsko, Zavadilka,
Konice
Dne: 2. 6. 2022 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: Celá obec
Budětsko vč. lokality Ve Žlebě.
Celá obec Zavadilka. Část obce
Konice: lokalita Vyšehrad od č.
365 po č. 243 (vč. areálu Správy
silnic) a dále od č. 246 a 328 po
č. 278. Odběratelské trafostanice:
Budětsko ZD (č. 300491), FVE
Solar Global Ochoz (702091).
Obec: Lešany
Dne: 3. 6. 2022 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně ul. Lužická č. 1-11, 4-14, nám.
Spojenců č. 10, ul. Olomoucká od
č. 36a po č. 48.
Obec: Stražisko
Dne: 6. 6. 2022 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: Stražisko:
č. p. 34, 15, 67, 53, 20, 42, K/358/1.
Obec: Přemyslovice
Dne: 3. 6. 2022 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: Přemyslovice: č. p.70, 119, 124-127, 140,
K/1608, K/1598.

Obec: Ptení
Dne: 6. 6. 2022 od 7:30 do 13:30
hodin. Vypnutá oblast: č. p. 318,
22, 324, 334, 332, 320, par. 173/1,
par. 260/28.
Obec: Konice
Dne: 6. 6. 2022 od 7:30 do 17:30
hodin. Vypnutá oblast: Konice:
celé ulice Zádvoří, Nad Šafranicí,
č. 479, 593, 508, 366, 377 Pod
Vyšehradem, ul. Chmelnice od č.
44 a 4 po č. 161, Ovčírna, Cihelna
I, Cihelna II.
Obec: Prostějov, Vrahovice
Dne: 7. 6. 2022 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: ul. Vrahovická - pravá strana od č. 172 po č.
208 mimo č. 176, levá strana od č.
167 až č. 177, budova ZŠ Majakovského č. 1, oboustranně ul. I. Olbrachta mimo č. 48, oboustranně
celá ul. J. Köhlera.
Obec: Dobrochov
Dne: 7. 6. 2022 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Dobrochov - ulice od č. 64 po konec obce
směr Kobeřice s č. 125, dále č. p.
120, 121, par. 304/4.
Obec: Hluchov
Dne: 8. 6. 2022 od 7:30 do 17:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Hluchov. Odběratelské trafostanice: Hluchov Voding 1 (č.
300756), Hluchov voding 2 (č.
300757).
Obec: Prostějov
Dne: 8. 6. 2022 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: obytné
domy ul. Anglická č. 2-10, Holandská č. 1.
Obec: Prostějov
Dne: 9. 6. 2022 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: ul. Brněnská - č. 102 (naproti hřbitova),
odběrná místa v areálu hřbitova od č. 3131 po konec s č. 3130.
Obec: Hradčany-Kobeřice
Dne: 9. 6. 2022 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Hradčany
u PV - oboustranně ulice od č. 69
a 28 po konec obce směr Dobromilice, dále č. p. 57, 44, 70.
Obec: Ohrozim
Dne: 10. 6. 2022 od 7:30 do 13:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Ohrozim vč. ZD a areál VOZ
Mostkovice vč. fotovoltaických
elektráren.
Obec: Hluchov
Dne: 10. 6. 2022 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Hluchov (vč. postranních ulic) ve
směru od Kostelce na Hané ohraničená č. 106 nalevo a čísly 114
a 125 na pravé straně obce (mimo
č. 151, 147 a 143).
Obec: Konice, Budětsko,
Zavadilka
Dne: 10. 6. 2022 od 7:30 do 17:30
hodin. Vypnutá oblast: Budětsko: část napájená z TS4 U školy oboustranně od č. 14 a 64 vč.31 po
konec obce směr Ochoz. Celá obec
Zavadilka. Část obce Konice: lokalita Vyšehrad od č. 365 po č. 243
(vč. areálu Správy silnic) a dále od
č. 246 a 328 po č. 278. FVE Solar
Global Ochoz (702091).
EG.D, a.s.

Lidé mohou připomínkovat
Olomouckého kraje, bude dopravce
rád za každé upozornění nebo zpětnou
vazbu na e-mailovou adresu kidsok@
kidsok.cz nejpozději do 18. 5. 2022.
Přehled
plánovaných
změn
od 12. 6. 2022, včetně seznamu jízdních řádů linek obsluhujících Prostějov, lidé naleznou na webových
stránkách: https://www.idsok.cz/
navrhy-pripominkovani-jizdnich-

-radu/20220506-navrhy-zmen-jizdnich-radu-od-12-6-2022/.
U jízdních řádů, které v přehledu
nejsou neeviduje KIDSOK žádnou
nutnost změny nebo úpravy, bude
proto platit jejich stávající podoba.
Aktuálně platné jízdní řády jsou k dispozici na webových stránkách na odkazu: https://www.idsok.cz/jizdni-rady/platne-jizdni-rady/.
(red)

22051320849

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého
kraje informuje o připravovaných změnách jízdních řádů, které plánuje realizovat s platností
od 12. 6. 2022.
Změny vycházejí především z podnětů cestujících, nicméně v případě,
že by některá ze změn zkomplikovala
nebo znemožnila cestování v rámci

21061620769

změny v jízdních řádech!
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ODDECHOVÝ ÈAS
Milé dámy,
milí pánové,
vítám vás v měsíci květnu a při
dalším dílu tematické strany
Servis (nejen) pro ženy. Věřím,
že vám sluníčko pomáhá všude, kde může, protože dovede zázraky. Stačí se na chvíli
zastavit, otočit dlaně směrem
k němu a budete přijímat jeho
silnou energii, která vyléčí nejeden neduh a dodá vám spoustu síly. A teď už si vezměte
sklenku vody, klidně nějaký
dezert a podívejte se na to,
co jsem pro vás připravila. Tentokrát poodhalíme
roušku efektivní komunikace, abychom se
naučili předcházet
zbytečným nedorozuměním, dále
si odhalíme naši
jubilejní, sedmdesátou vítězku seriálu PROMĚNA
IMAGE, nechybí
ani vámi oblíbené cvičení a recept do kuchyně.
Krásné a radostné dny
přeje
Aneta
Křížová.

MOTTO
„Nezapomínej,
že tvá věta je čin“
Antoine de Saint-Exupéry
Víte, že 80 procent konfliktů pramení z očekávání? Komunikace
jakožto výměna informací mezi
dvěma a více lidmi je mnohdy
složitější, než bychom chtěli. Pochopit se s některými lidmi je občas velice náročné a vyčerpávající.
Ačkoliv není divu, každý z nás vyrůstal v jiných podmínkách, zažil
jiné situace, máme tedy odlišné
vzorce jednání, vnímání a chápání. Namístě je tedy práce nejen
s námi, ale i s ostatními. Pojďme
se podívat na to, jak komunikovat
efektivně, abychom se vyhnuli
možným nedorozuměním.
Jak již bylo řečeno v úvodu, platí fakt,
že 80 procent konfliktů pramení

CVIČENÍ
3521¨l1¥32/29,¤.< PRO
TĚLO

Kvìtnová PROMÌNA IMAGE
Monika Nováková
t
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Květnová proměna je tady a s ní náš další cíl – nechat rozkvést další
vítězku, která potřebuje pořádnou vzpruhu jak psychickou, tak fyzickou. A právě od toho jsme tady! Cílem seriálu PROMĚNA
IMAGE v režii PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku není totiž
jen pouhá změna vzhledu, ale vnitřní rozkvět každého, kdo
si proměnou projde, protože k čemu změna vzhledu, když
v duši chybí sluníčko, radost a motivace. A to je právě jeden
z našich důvodů, proč vůbec tento seriál organizujeme.
Zdařilý výsledek netěší jen nás, o čemž svědčí i skutečnost,
že o účast projevují zájem (především ženy) nejen z Prostějovska, ale i celé České republiky, a už jsme měli i tři
vítězky ze Slovenska. Zajímá vás, kdo že se stal naší další
a v pořadí již sedmdesátou vítězkou? Tak pojďme na to
a vězte, že kulaté jubileum budeme slavit o něco více mimořádněji, takže se všichni mají na co těšit.
Květnovou vítězkou motivaci do života. Vaše proměny
se stala Monika vzhledu znám a sleduji je. Byla u vás
Nováková z Pros- i moje kamarádka, která úplně protějova. Ve svých 45 koukla, velice moc jí to slušelo, tak
letech má pět dětí věřím, že se to podaří i se mnou. Nia v poslední době si prošla čeho se nebojím, jsem odevzdaná
náročným obdobím po naprosto všemu,“ zaznělo z přihlášzdravotní stránce, a tak se ky paní Moniky.
rozhodla pro změnu, která A v jakém stylu oblečení se květjí podle vlastních slov snad nová vítězka cítí nejlépe a jak
pomůže, aby se opět dosta- o sebe pečuje? „Nejraději chola do kondice. „Mám pocit, dím oblékaná pohodlně, vezmu si
že potřebuji změnu ve všech ohle- na sebe rifle, halenku nebo tričko
dech. Chtěla bych načerpat novou a jdu. Ráda ale nosím i šaty. Přes ko-

nejen na tento týden:

(QVQCTEJKX/0QX¾MQXÆ

ronavirus jsem se nelíčila a teď jsem
na tom nebyla zdravotně dobře, tak
jsem se tomu vůbec nevěnovala, neměla jsem na to ani pomyšlení, ale
dřív jsem se líčila ráda. Co se týče
vlasů, tak sama se barvím a stříhá
mě dcera,“ prozradila na sebe Monika Nováková. Svůj volný čas tráví hlavně se svými dětmi, chodí na

procházky, ráda navštěvuje koncerty, peče, luští křížovky, dívá se na seriály, ze kterých má nejraději Ulici.
Je nám potěšením, že v novém díle
PROMĚNY IMAGE budeme mít
zrovna paní Moniku, která změnu
potřebuje nejen kvůli vzhledu, ale
i duševnu. Naším cílem je skutečně
pomáhat, a pokud máme možnost
někomu v životě pomoci, je to pro
nás zadostiučinění. Při své proměně
si bude mít možnost zaslouženě odpočinout a jednou také zažije to, že
se někdo bude starat o ni. A není to
jen tak někdo, je to skvělý tým profesionálních odborníků, který Monice
Novákové vybere nové outfity, brýle, provede líčení a nový účes, to vše
pod dohledem fotografa a kameramana, takže bude v dobrých rukou.
Květnovou vítězku seriálu PROMĚNA IMAGE odtajníme již
brzy v tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Vše
bude také důkladně zdokumentováno a zveřejněno na internetových stránkách www.vecernikpv.cz, kde se můžete těšit také
na videoreportáž.

rady a tipy...
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skutečně z očekávání. Ať už se jedná
o situace v zaměstnání, nebo v osobním životě, je vhodné si předem říct,
co kdo od situace čeká, čímž se sníží
nedorozumění, ale i případné napětí. Stačí položit otázku, jaké máš
očekávání či jaké je tvé očekávání? Tím se otevře možnost volby.
Dotyčný jednak pocítí, že máte zájem na shodě, ale také vy jako tazatel máte možnost něco se dozvědět
a s informacemi pracovat dále. Bez
této otázky si obě strany mohou
vytvářet domněnky a může vznikat
situace typu: „On mi to neřekl, tak
jak to mám vědět“ nebo „nevyjádřil
se přesně, neptal ses…“. Pozor, nestačí však direktivní způsob jednání
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typu: „Očekávám, že bude hotové
to a to“. Uvedený způsob jednání
může vzbudit strach, bloky, které
opět mohou vyvolat nedorozumění
a bariéry.
Další metodou v rámci efektivní
komunikace je projev námitky.
Námitky není potřeba brát vždy
špatně, ba naopak, samozřejmě záleží na podání, ale pamatujte si, že námitka je vždy projev zájmu a podle
toho s ní tedy nakládejte. Velkou
úspěšnost v komunikaci vám ale zajistí dohoda. Pokud na začátku zvolíte možnost dohody, tak je v rámci
komunikace až o 60 procent větší
úspěšnost. Dohoda je vždy lepší písemná (max. 10 stručných bodů),

ovšem ne všechny situace to dovolují.
A jak taková dohoda vypadá? Otevřeně si říct například: „Mám na vás
půl hodinky čas, vyhovuje vám to?
Přestávka by byla 10 minut, je to
v pořádku? Můžeme se domluvit na
vypnutí mobilu? Můžeme se domluvit, že se vyvarujeme toho a toho?
Můžeme se domluvit na tomto systému, nebo jaký na to máte pohled?
Potřeboval bych to a to, je to možné? Myslíte, že byste zvládl zařídit to
a to?“, zkrátka prostřednictvím otázek
se dohodnout. Vždy platí lépe dohoda než nařizování nebo oznamování.
U dohody má totiž druhá strana pocit, že vám na ní a společném výsledku nebo cíli záleží.

Vždy bychom měli mít zároveň na
paměti respekt k názorům druhé
strany a také k různým odlišnostem. Důležitá je také empatie k emocím, zkuste se vcítit do druhé strany
z jejího pohledu, dále proaktivita ve
smyslu otázek: „Jak se domluvíme
na tom a tom? Ráda bych se domluvila na průběhu toho a toho“. Jednak
je to preventivní opatření opět proti
nedorozuměním, ale také tato forma
otázek působí dobře na zklidnění
situace i jejího vývoje, protože obě
strany budou jasně vědět, co bude.
Na další techniky efektivní komunikace se podíváme zase v červnu.
Prozatím zkuste s chutí aplikovat, co
jsme si dnes pověděli.

I DUŠI

LIII.
DÍL

Po každé pracovní
rutině
nebo i v mezičase naše tělo i mysl ocení odpočinek. Pokud je to navíc formou
cvičení a můžeme tak posílit své
tělo, uděláme jedině dobře. Jednostranné pohyby v zaměstnání
nejsou pro nás dobré, proto si
i v květnu najděte denně pár minut
na cvičení a uvidíte, že se budete
cítit mnohem lépe, navíc zabráníte
špatnému držení těla a z toho plynoucím problémům. Mimo jiné
uvolníte i stres a napětí, přitom
není potřeba hned chodit do posilovny. Pojďme tedy na to, v dnešním třiapadesátém pokračování se
zaměříme na vnitřní stabilizační
systém.
1. Jako první je potřeba se vždy
rozcvičit, rozcvička je základ
a měla by předcházet úplně každému cvičení. Následně si pusťte nějakou oblíbenou pomalejší
hudbu, dejte si podložku na
zem a můžeme začít. Postavíme
se rovně nejlépe k rámu dveří,
opřeme se doprostřed o záda
(viz. foto) a ruce povolíme podél
těla. Dech postupuje směrem od
břicha do žeber, kde máme pocit, že se žebra otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme.

2. Kostrč tlačíme k ploše, ale
esíčko páteře zůstává volné,
čímž aktivujeme spodní část břicha a vnitřní stabilizační systém.
S nádechem vytahujeme ruce
nahoru a s výdechem je spouštíme dolů (viz. foto). Břicho držíme po celou dobu stažené. Vytahujeme ruce tedy s nádechem
nahoru a s výdechem dolů. Opakujeme jej pomalu dvacetkrát za
sebou, kdykoliv během dne.

3. V dalším cviku si lehneme na
podložku (viz. foto). Následně
se od břicha začneme pomalu
nadechovat. Dech postupuje
směrem od břicha do žeber, kde
máme pocit, že se žebra otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále
směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.

4. Nyní zvedneme pánev a s ní
jdou ruce za hlavu (viz. foto).
Pohyby jsou pomalé a plynulé. Dýcháme přitom do spodní
části žeber a vydechujeme vždy,
když položíme pánev a vracíme
ruce zpět. Cvičení opakujeme
pomalým tempem dvacetkrát za
sebou, je opět výborné na vnitřní stabilizační systém, ale i na
diastázu.
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A já už se těším zase příště!
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Ladislav VALNÝ
PROSTĚJOV Ani korfbaloví dorostenci a dorostenky SK RG Prostějov neodešli z uplynulého ročníku své celostátní soutěže bez medailové odměny.V extralize ČR 2021/2022
věkové kategorie U19 nakonec obsadili třetí místo a vybojovali bronz! Napodobli tak
starší žactvo a obě kategorie navázali na zlato seniorského výběru„ergéčka“.
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Foto: Facebook
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PROSTĚJOV Nový seriál rohovnických zápasů Elite Boxing Cup
přinesl v poměrně krátké době
již druhý turnaj. Tentokrát v boxárně pořádajícího oddílu BC
DTJ Prostějov bojovalo celkem
osm dvojic, největší zastoupení
logicky měly místní kluby.
Na rozdíl od minulé premiéry se ve
dvou případech představily i ženy
či dívky, a v obou střetnutích šlo
o čistě prostějovské bitvy. Domácí
kadetka BC DTJ Nikol Dvorská
bleskově vyhnala z ringu Nelly

Coufalovou z SK PV, věkově starší
Lenka Červinková (Street Fight
PV) vybodovala Marcelu Bibrlovou.
Většina utkání ale spadala do kategorie mužů, amatérů nebo veteránů. A ještě dvakrát se z vítězství
radovali znovu Prostějované: Jaroslav Žitek (SK PV) a také další
zástupce organizátora Pavel Zajíc,
který v nejatraktivnějším duelu
sobotního dne porazil mnohem
méně ostříleného, leč srdnatě vzdorujícího Davida Kadidlu z Blanska.

„Výkon to z mojí strany nebyl nic
moc, mohl jsem zaboxovat mnohem líp. Ale přesto jsem rád za výhru a moc mě těší, že náš klub v čele
s Peťou Novotným pro nás dělá takové turnaje, abychom měli zápasy.
Zvlášť po covidových pauzách,“ řekl
Večerníku Pavel Zajíc.
V příštím vydání Večerníku přineseme obsáhlou reportáž z Elite
Boxing Cupu II včetně kompletních výsledků, rozhovoru, hodnocení hlavního organizátora
(son)
a fotografií!
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PROSTĚJOV O prvním květnovém víkendu cyklisté TUFO
PARDUS Prostějov bojovali na
mnoha různých závodech. Pro
Elišku Grulichovou byla určitě
důležitá premiéra v reprezentačním dresu na etapovém podniku ve Francii. Junioři si úspěšně
střihli MTB klání Author Šela maraton, kadeti absolvovali legendární Závod míru nejmladších
v Jevíčku. A nádavkem byl Radovan Štec vyhlášen třetím nejlepším juniorem za rok 2021 v anketě Sportovec Olomouckého kraje.
Eliška Grulichová se po těžkém pádu
na soustředění v Toskánku dostává
do své obvyklé formy, což neuniklo
trenérům silniční reprezentace ČR.
Díky tomu se dostala do sestavy národního týmu pro Tour du Gevaudan Occitane ve Francii. Při své premiéře v dresu s trikolórou si nevedla
vůbec špatně a v celkovém hodnocení obsadila 45. příčku. Vítězkou se
stala domácí Eglatine Rayer.
Junioři TUFO PARDUS se postavili
pod Helfštýnem na start 22. ročníku
Author Šela maraton Tour horských
kol – a vedli si skvěle. Pro vítězství
si dojel Martin Rafaj a na bednu ho
doprovodil třetí Ondřej Procház-
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Foto: Facebook

ka. Radovan Štec jel ve stejné době
v rámci tréninku Krnovské kritérium
a vybojoval druhé místo.
Dva prostějovští kadeti Filip Novák
a Matěj Procházka prošli výběrovým
sítem kvóty českých mladíků do legendárního Závodu míru nejmladších s tradičním centrem v Jevíčku.
I když byla účast v nebývalé mezinárodní konkurenci pro oba určitě
velkou zkušeností, mezi nejlepší se
neprosadili. V celkovém hodnocení obsadil Novák 72. pozici a Matěj
Procházka 125. post. Triumfoval
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Jestřábi Prostějov za sebou mají veskrze úspěšnou sezónu. Konec základní části je pravda
nepotkal v kdovíjaké formě. Přesto se ale
Prostějov dostal až do semifinále, kde neslavně skončil na hokejkách Vsetína v pěti zápasech. Ale budiž – předsezónní cíl byl splněn
a úspěch v podobě semifinále byl na světě.
Bohužel to, co by z logiky věci mělo následovat – tedy udržení alespoň kostry týmu – se
nekoná. Jestřábi už nyní přišli o deset hráčů.
A jedná se pouze o jména, která prozradil buď
realizační tým, nebo soupeři Jestřábů. Nepotvrzené informace mluví o tom, že by mělo
skončit 80 až 90 procent hráčů. Zdroj je přitom blízký kabině Jestřábů.
I kdyby se ale tato čísla nepotvrdila, ztráty pro
hokejový klub jsou už nyní ohromné. Týmu se
fakticky rozpadla obrana, stejně jako první dva
útoky. Nově bude muset seskládat také brankáře… Scénář z let 2020 a 2021 se opakuje.
Přitom letos je nejméně pochopitelný z těchto
let, v roce 2020 tým selhal a pochopitelně přišly změny. A šetřilo se. Rok nato se týmu taky
tolik nepovedl. Celek ale potenciál měl. Nyní
tu byla ve třech letech třetí parta hráčů – ani ta
však nevydržela.
Klub to ale zjevně neřeší. Přitom si znovu
bude muset tým sedat a budovat, znovu se
bude učit herní styl svého kouče a znovu si na
něj budou zvykat fanoušci.

Fotbalisté 1.SK Prostějov mají za sebou po víkendu
soutěžní ročník 2021/2022. Bohužel na něj nebudou vzpomínat v dobrém. Tým skončil hluboko za
očekáváním jak po herní, tak zejména po výsledkové
stránce. O postavení v tabulce nemluvě.
Eskáčku se ročník vyloženě nepovedl. Už v podzimní
části to nebylo místy dobré. Tým vstoupil do sezóny
porážkami a vyvrcholení problémů přišlo ve venkovním zápase proti Vyškovu (0:4). Přišel řez, který
krátkodobě možná pomohl. Dlouhodobě se ale tým
začal potýkat s nedostatkem hráčů. Při velké marodce
a úzkém kádru by se nepochybně hráči jako Sus, Bala
či Sečkář hodili. Jenže ti tu najednou nebyli... Klubu
se naopak povedl příchod dua Schaffartzik–Urbanec.
Oba se zařadili k pilířům hry. Tyto dva příchody jsou
ale jen malými světlými momenty. Jinak se eskáčko
ročníkem protrápilo. Je tedy čas nejen na bilancování,
ale snad i na přehodnocení některých věcí. Klub určitě musí zapracovat na šířce kádru, intenzivně se dívat
po okolních (nejen) třetiligových klubech a dávat
znovu více šancí mladým a s nimi pracovat. Vytvořit
útok, posílit kraje? Další úkoly. Stejně tak řešit slabé
divácké návštěvnosti.
Eskáčko má za sebou velice těžkou sezónu. Těžší, než
když za dob Jana Poláka hrálo pod své možnosti, těžší, než když se společnost topila v koronavirové krizi.
Nyní nastal čas se zastavit a zvážit, co dál. První krok
již přišel, trenérská dvojice Šmejkal – Šmarda předčasně opouští své pozice a na lavičku se vrací starý-známý, a hlavně osvědčený Pavel Šustr.

Cyklistika má na Prostějovsku své kouzlo. Rovinatá
Haná i vršky Drahanské vrchoviny nabízí hodně
prostoru pro výjezdy do okolí. Cyklostezky, cyklobusy, cyklistika mají zkrátka v okrese dobré zázemí.
Region se ale také stává Mekkou v běhu.
Důvodů je více. Kromě již zmíněných rovinek a celkově spousty míst, kde se dá trénovat, vyběhnout,
je to i větší množství závodů, které se v Prostějově
a v okolí vyrojily.
Sám Prostějov nabízí například Velikonoční půlmaraton, který máme čerstvě za sebou. Dále také
třeba Silvestrovský běh. Nový závod loni představili
v Dubanech, letos v Alojzově pod názvem Alojzovské kopce. Naopak tradici již má Běh osvobození
z Vrchoslavic. A to vůbec nemluvíme o Čokoládové tretře nebo Velké ceně Prostějovska. V minulosti
se bohužel vytratil duatlon, který měl šanci nalákat
nejen běžce, ale také třeba cyklisty…
Celkově ale na Prostějovsku probíhá velký vzestup
organizovaného běhání. Přibývají závody, přibývají
lidé, kteří pro uspořádání sportovní akce obětují
svůj čas a energii. A přibývá rovněž zjevně účastníků, a to včetně těch nejmladších.
O Prostějově se dlouhodobě mluví jako o městě
sportu. Často v souvislosti s fotbalem, tenisem nebo
volejbalem. Zastoupeny jsou ale ve městě prakticky
všechny v České republice hojnější sporty. Nyní se
však o své slovo směle hlásí také běžci. Jak rekreační,
tak ti, co si navlékají dres, startovací číslo a vyráží do
terénu nejen za radostí z pohybu.

Aless De Bock z Belgie, nejúspěšnějším Čechem byl desátý Štěpán
Zahálka.
Olomoucký kraj vyhlásil své nejlepší sportovce za rok 2021. A Radovan Štec z hanácké stáje byl
vyhodnocen jako třetí nejlepší
v mládežnické kategorii. Toto ocenění získal na základě vynikajících
úspěchů na juniorském mistrovství
světa, kde vybojoval titul v olympijském omniu, s oddílovým kolegou
Matyášem Koblížkem stříbro v madisonu a navrch ještě bronz v bodovacím závodě. Před Radovanem
se v anketě umístili vítězná světová šampionka v kanoistice Klára
Kneblová a jako druhá premiantka juniorky na tenisovém French
Open Linda Nosková.
(son)
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pak skvělá přestřelka
)3Ì7&Ì&3/,6 Blamáž,
Eskáčko zakončilo sezónu hořkosladce.
5%/&

A uvažuje o spolupráci s Baníkem!
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Když mladí
nedostanou šanci...
Domácí zápas s Varnsdorfem měl být ze
strany fotbalistů Prostějova omluvou, snad
i snahou na poslední chvíli urvat půlku
tabulky druhé nejvyšší soutěže. Jenže nastal
pravý opak. Hosté si na Hané pohodlně
zastříleli. A i když neměli zase tolik šancí,
čtyři branky jsou čtyři branky. Tým ze
severních Čech dal Prostějovu prostě lekci
z produktivity. A po hodině hry bylo prakticky hotovo. V tuto chvíli bylo nasnadě sáhnout do sestavy. Došlo na to, ale v poněkud
bizarním duchu. Na střídačce sice byli
v tu chvíli hned tři dorostenci, odchovanci Prostějova a mladí kluci, kteří by
nepochybně byli vděční za každou minutu
ve druholigovém zápase. Ostatně na dotaz
Večerníku bylo před časem odpovězeno, že
ano, v posledních zápasech, kdy už o nic
nepůjde, by šanci dostat měli. I když přitom
eskáčko ještě mohlo zabojovat o sedmé
místo, Prostějovu v zápase zase o tolik nešlo.
A nejpozději v 65. minutě už týmu nešlo
vůbec o nic, jen zápas nějak dohrát. Přesto
se na naděje nedostalo, místo toho šli do hry
zkušení harcovníci, kteří po sezóně nejspíše
půjdou o dům dál. Proč?! Nejsou právě tyto
zápasy jako dělané pro zapojení dravého,
ač nezkušeného mládí?
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FORTUNA NÁRODNÍ LIGA
ostatní výsledky 29. kola: 7iERUVNR ² åLæNRY
1:0 (1:0). Branky: 19. Tijani. ůƵƚĠ ŬĂƌƚǇ͗ 37.
2VPDQþtN  .RSLþiU * -LKODYD ² 3ĝtEUDP
2:1 (1:0). Branky:  7DOO  0XVLO ±  0
ýHUPiN ůƵƚĠ ŬĂƌƚǇ͗  3LOtN  /täHė ² 6SDUWD
3UDKD  Branky: 0iOHNůƵƚĠŬĂƌƚǇ͗
 0 -HĜiEHN ±  7XU\QD    3LãNR 
2SDYD²ÓVWtQDG/DEHP  Branky: 
.RSHþQêâLJXWůƵƚĠŬĂƌƚǇ͗  aēƵĚůĂ
±  D  (PPHU  .URERW ĞƌǀĞŶĄ ŬĂƌƚĂ͗
(PPHU &KUXGLP²%UQR  Branky:
 ěH]QtþHN  3UĤFKD  YODVWQt âWČUED
±  D  0 âHYþtN ůƵƚĠ ŬĂƌƚǇ͗  3UĤFKD
.HVQHU±-+ODGtN%OHFKD 7ĝLQHF²
Vyškov 1:0 (0:0). Branky: .DQLDůƵƚĠŬĂƌƚǇ͗
0DFKXþD'HGLþ±0RXþND6UXEHN
* 'XNOD 3UDKD ² 9ODäLP    Branky: 
3LURFK±=ODWRKOiYHNůƵƚĠŬĂƌƚǇ͗6NRSHF
 'D %UHGD  %DUDF  3HWHUND   
.XOKiQHN±  .UXQHUW

1.
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7.
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13.




/WåUVXQ
)&=EURMRYND%UQR
)&6HOOLHU %HOORW9ODãLP
6)&2SDYD
6./tãHĖ
$&6SDUWD3UDKDÄ%³
).9DUQVGRUI
)&9\VRþLQD-LKODYD
).0$67iERUVNR
).'XNOD3UDKD
0).&KUXGLP
6.3URVWČMRY
0).9\ãNRY
).3ĜtEUDP
).)RWEDO7ĜLQHF
).ÒVWtQDG/DEHP
).9LNWRULDäLåNRY

RVWDWQtYëVOHGN\NROD jƐƚşŶĂĚ>ĂďĞŵʹdƎŝŶĞĐ
ϯ͗Ϯ;Ϯ͗ϭͿ͘Branky: D.URERW7\PRãHQNR
±'HGLþ)ROW\Q ůƵƚĠŬĂƌƚǇ͗.URERW±
1HãLFNê  %HGHFV   )ROW\Q * 9\äNRY ² 'XNOD
3UDKD    Branky:  .DQDNLPDQD ±  '
.R]HOůƵƚĠŬĂƌƚǇ͗)âWČSiQHN'-DPERU
,ONR'9LQWU  6UXEHN±'.R]HO
%UHGD * 6SDUWD3UDKDÅ%´²&KUXGLP  
Branky: D.R]iN±/iWDO3-XOLãůƵƚĠ
ŬĂƌƚǇ͗D$*DEULHO9HþHUND5\QHã
ĞƌǀĞŶĄ ŬĂƌƚĂ͗  $ *DEULHO * 9ODäLP ² 2SDYD
  Branky: -XUiVHN*QLQJ7RXOD±
.RSHþQêůƵƚĠŬĂƌƚǇ͗-DQRãþtQ* Varnsdorf
²-LKODYD  Branky: -. ůƵƚĠŬĂƌƚǇ͗'RUGLþ
.RXĜLO2%OiKD3RUFDO WUHQpUEUDQNiĜĤ ±
9HGUDO)LOD* ŝǎŬŽǀʹ>şƓĞŸϯ͗ϭ;Ϭ͗ϬͿ͘Branky:
 %D]DO  9ROWU  1RYiN ±  8OEULFK ůƵƚĠ
ŬĂƌƚǇ͗  9ROWU ±  7RXWRX * %UQR ² 7iERUVNR
1:1 (0:1). Branky: -ěH]QtþHN±/LHSDůƵƚĠ
ŬĂƌƚǇ͗%HUNRYHF+ODYLFD±+ROLã
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bezprostředně po konci sezóny předseda
1.SK Prostějov František Jura. Upozornil
i na to, že po historickém úspěchu – třetím
místě v roce 2021 – přišel naopak velký
neúspěch. „Tohle byla jedna z nejhorších
jarních sezón v novodobé druholigové historii klubu. Trochu to předznamenal už náš
první zápas v Brně. Rozhodně jsme nehráli
nějak extrémně špatně, ovšem odvezli jsme
si porážku 4:1. A v podobném duchu jsme
odehráli řadu dalších utkání,“ povzdech si
že bychom pokaždé podávali úplně špatné Jura. Ohlížel se ale i za dalšími zápasy, těmi
výkony, to určitě ne. Ale výsledkově se to ne- úspěšnějšími. „Na druhé straně jsme doma
projevovalo. Neuměli jsme naši hru přetavit dokázali porazit herně lepší Duklu a Vlašim.
ve vítězství a v body do tabulky,“ konstatoval Společně s bodem za remízu s Vyškovem

PROSTĚJOV Třicet kol je odkopáno, o postupujících, sestupujících
i účastnícícíh baráže je jasno, prostě druhá nejvyšší soutěž má hotovo. FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2021/2022 v sobotu zakončila svůj
program. Prostějovské eskáčko má po uplynulém týdnu za sebou
dva zápasy, každý s rozdílným výsledkem. Nejprve přišla vysoká porážka s Varnsdorfem a následně čtyřbrankové vítězství v Příbrami.
Tým dnes již bývalé trenérské dvojice Šmejkal - Šmarda skončil na
11. místě, což je oproti podzimní části sešup o šest příček. S koncem
ročníku pak nepřichází na řadu pouze zhodnocení, ale také úvahy
o dalším směřování klubu.

8GFTWJÆRčNKUK2TQUV÷LQXRąKRUCNXÊEGTQ
CMEÊ,GPåG2TQUV÷LQXVXQąKNC8CTPUFQTH
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(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

Mírným favoritem utkání byl Varnsdorf.
Nejsevernější druholigový tým se nacházel
na šestém místě, zatímco Prostějov byl až třináctý. Forma hovořila rovněž pro tým hostů.
Taky nebyla kdovíjaká, z pěti předchozích
zápasů vytěžil Varnsdorf dvě výhry, zatímco
Prostějov pouze jednu. I tak ale oba týmy dělilo v tabulce pouhých sedm bodů.
První minuty trávilo eskáčko na půlce soupeře. Pak se ale hra převrátila a v 5. minutě
ukázal Varnsdorf kombinační schopnosti.
Ale akce neměla střelecké vyústění. V téže
minutě padla první střela zápasu, Kušej minul. 9. minuta přinesla náznak šance. Bína
se natahoval po nahrávce na druhou tyč, netrefil však míč. Krátce poté ale zaváhal Bárta,
když rozehrál jen k soupeři. Situaci nakonec
obranným a čistým zákrokem hasil Kušej.
Varnsdorf byl aktivnější a více na míči. Po
čtvrthodině hry se ale mohli radovat domácí,

pro Večerník

Jan
FREHAR

Hönig poslal do strany Kopřivovi, ten vystřelil z úhlu, míč ale byl sražen mimo. Obrovskou šanci měli Prostějované ve 33. minutě,
kdy pádili dva na jednoho. Bartolomeu ale
finální nahrávku na Höniga neprocpal. Krátce poté se naopak prosadil Varnsdorf. Střela
Radosty po zemi byla ve vápně sražená k pravé tyči – 0:1. Eskáčko zvýšilo aktivitu, ale poločas završila jen nepřesná střela Koudelky.
Druhá půle začala pro domácí nejhůře, jak
mohl. Už v 51. minutě se prosadil podruhé
Radosta. Tentokrát nahrávka na druhou
tyč Varnsdorfu prošla a hostující střelec
vrátil míč na levou tyč do protipohybu Bárty – 0:2. V 55. minutě ještě Heppner střílel
odražený míč těsně nad břevno, pak už ale
zlobili zejména domácí. Ti po hodině hry
zatlačili, obrana ale tlak ustála. Hosté pak
předvedli dvě akce. První při přečíslení
úspěšná nebyla. Radosta nedokázal nahrát
svému kolegovi. Následně si ale Schön udělal prostor, potáhl si míč do strany a překonal vytaženého Bártu potřetí -0:3. Eskáčko
znovu reagovalo zvýšenou aktivitou. 71.
minuta přinesla pěknou akci, míč ale ve
finální nahrávce na Bartolomea neprošel.
Krátce nato tentýž hráč dostal průnikovou

nahrávku, trefil ale jen boční síť. Hned poté horší výsledek Prostějova v právě skončené
ale Bialek musel zasáhnout a po šanci hostů sezóně. Zároveň bylo 380 fanoušků nejhorší
vykopával míč z brankové čáry. Další minu- návštěvností kola a nejslabší návštěvností doty patřily Kušejovi. Ten nejprve nepromě- mácího zápasu eskáčka v jarní části FORTUFORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 29. kolo
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nil dobrou šanci, kdy byl sražený ve vápně,
penaltu ale rozhodčí nepískl. Krátce poté
si ji ale vymohl. Jenže míč napálil přímo
do brankáře! Po napadání stihl ještě střelu
Amobi, nicméně nebyl přesný. K dalšímu
ohrožení brány už se eskáčko nedostalo,
naopak po faulu na hraně vápna si mohl na
penaltu postavit míč Dordič a následně jej
uklidil po zemi k pravé tyči – 0:4.
Spolu s porážkou ve Vyškově tak jde o nej-

NA:NÁRODNÍ LIGY! Navíc po brance na
0:3 se desítky lidí zvedly a stadion opustily.
A jak vzešlo ve známost těsně před utkáním,
šlo i o domácí rozlučku trenérské dvojice
Šmejkal – Šmarda. Po něm pak spatřilo světa i informace, že na vlastní žádost ukončil
angažmá i trenér Varnsdorfu trenér Pavel
Drsek.
(sob)

Pozápasové hodnocení trenérù
Daniel ŒMEJKAL - 1.SK Prostìjov:

Petr PAPOUŠEK - asistent trenéra FK Varnsdorf:

„Varnsdorf do utkání vstoupil lépe. V defenzivě bohužel děláme chyby,
nevyřešíme jednoduché situace a hráči nejsou dostatečně zodpovědní.
Doběhlo nás také to, co nás trápí celou sezonu. Máme úzký kádr a na soupeři
bylo od patnácté minuty vidět, že je pohyblivější. Soupeř prostřídal, my jsme
nemohli, k tomu mají kluci v nohách osm zápasů. Myslím si, že Varnsdorf
byl pohybově lepší, pak z toho byl tento výsledek.“

„První poločas byl herně vyrovnaný, na obou stranách moc šancí nebylo. I tak jsme se ujali vedení po tečované střele Radosty. Vyšel nám
vstup i do druhého poločasu, kdy jsme po pěkné akci dali Radostou na
0:2. Od té doby jsme byli jasně lepší a kromě dalších dvou branek měli
další dobré šance. Ke konci soupeř neproměnil penaltu. Zasloužené
vítězství po dobrém výkonu.“

„Jako kdyby nám po pár minutách došly síly“
Daniel Bialek na středečním
výkonu nenechal niť suchou

PROSTĚJOV Eskáčko má za sebou poslední domácí zápas a v něm se
věru neukázalo. Celkem předvedlo jen tři střely mezi tři tyče, soupeř
střílel sice jen o trochu více, nicméně byl mnohem produktivnější. Za
utkáním 29. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se ohlédl stoper Daniel
Bialek (na snímku). Ten se v obou poločasech prezentoval dobrými
obrannými zákroky a dal o sobě vědět i směrem dopředu.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak jste viděl utkání proti Varnsdorfu?
A jak by vyznělo srovnání poločasů?
„Ani bych to nehodnotil na poločasy. Spíše
tak, že do třinácté minuty jsme hráli vyrovnaný
zápas. A potom jako bychom neměli síly. Já ani
nevím, je to velmi těžké hodnotit. Bylo to od nás
po celý zápas hrozné...“
yy Prostějov měl po inkasovaných gólech

EXKLUZIVNÍ
reportáž

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

PLUMLOV Poprvé na jaře se objevil krajský pohár a přidal další zápasy do již tak bohatého fotbalového menu. Ve
středečním odpoledni se na domácí půdě představil Plumlov,
jenž na podzim dokázal vyřadit Čechovice, nyní na něj čekal
další těžký soupeř z Dolan hrající o třídu výše. Vyrovnaná partie v prvním poločase skončila smírem díky brankám v samém
závěru. Ve druhém už ale otěže převzali hosté a dostali se do
vedení. Svůj těsný náskok pak udrželi i přes závěrečný tlak
Plumlova a domů si tak odvezli postup do semifinále. Pro domácí tím letošní pouť pohárem končí.

a jedinými body zvenku ze závěrečného zápasu v Příbrami to bylo však všechno,“ řekl
pro Večerník.
Zároveň se pustil do hledání důvodů, proč
se jaro týmu nepodařilo. „V podzimní části u nás excelovali Filip Žák a Filip Mucha,
kteří odešli s trenérem Jiřím Jarošíkem do
prvoligových Teplic. Moc jsme jim to přáli,
za svoje výkony si šanci v první lize zasloužili.
Bohužel se nám ovšem nepodařilo dostatečně doplnit kádr. Naši anabázi s hledáním

Páté místo po první polovině F:NL a následně konečné jedenácté. Tak mluví suchá
čísla v ročníku 2021/22 pro 1.SK Prostějov.
„Myslím, že na podzim jsme měli sezónu
velmi slušně rozjetou a mohli jsme pomýšlet
na umístění v první třetině tabulky, možná
dokonce na baráž. Bohužel nám jaro všechny tyhle naděje vzalo. Přitom si nemyslím,

PROSTĚJOV Poslední domácí zápas za
sebou mají fotbalisté 1.SK Prostějov. Za
jinak nepovedeným jarem mohli přidat
alespoň vítěznou tečku. Jenže utkání
29. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
dopadlo úplně jinak. Po vyrovnaném
prvním poločase, kdy se na střely téměř
nedostalo, vytěžili hosté z Varnsdorfu
z minima maximum. A výsledkem bylo
jejich vysoké vítězství, které pečetil v poslední minutě z penalty Dordič. Zmar
domácích podtrhlo i to, že zatímco Severočeši nabídnutou příležitost z puntíku
proměnili, domácí celek nikoliv.

tlak. Ale nepadly góly, takže to smazalo
útočnou snahu?
„Myslím si, že po prvním gólu jsme dostali další,
úplně zbytečný a smolný... Celý půlrok si umíme vytvořit šance, ale nedokážeme je proměnit.
Kdyby to bylo 1:1, je to jiné, ale když prohráváte
ve vedru brzo 0:2, tak už se to těžko otáčí. Já měl
taky šanci, po rohovém kopu. Ale netrefil jsem
to, kdyby ano, zas by to bylo jiné...“
yy Vy jste také v jednu chvíli vykopával
z vlastní brankové čáry míč. Jak jste viděl
tuto situaci?
„Bylo to myslím přímo, jak jsme dostali na 3:0.
Soupeř měl šanci na 4:0. Šlo to ode mě půl metru, to by vykopl každý. Kdyby to bylo za stavu

1:0, potěšilo by mě to víc.“
yyJe přeci jen něco pozitivního na středečním zápase, co byste vyzdvihl?
(hořce se pousměje) „Snad jedině, že jsme si vůbec nějaké šance vytvořili. Jinak… Zase jsme
nehráli úplně strašně vepředu, když se dostaneme na soupeřovu půlku, máme hráče, kteří
dokáží něco vymyslet.“
yySezóna je minulostí, jak ji z osobního hlediska vnímáte?
„Upřímně osobně moc spokojený nejsem,
jelikož jsem toho moc neodehrál. Určitě
chci víc hrávat, chci, aby mě fotbal zase
víc bavil. Když jsem přišel do Prostějova, mně se to tady tak líbilo, byl jsem
úplně nadšený – bylo to super. Teď
ale tolik nehraji. A nadšený z toho
nejsem.“
yyVy jste do klubu přišel za trenéra Šustra.
Jak se díváte na to, že by se sem měl vrátit?
„Já už se bavil ohledně toho s vedením. Ale jak
to říct. Říkal jsem, že bych si rád s trenérem promluvil a řešil dál budoucnost. Nebo zda mám
jít do jiného klubu… Zatím nedokážu říct.
Určitě bych si s ním potřeboval promluvit, jak
to vidí on. A potom bych to dál řešil. Uvidíme,
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Klíčové momenty přišly krátce před pauzou

První půlhodina duelu by z pohledu
šancí možná ani nepotřebovala komentář. Hosté sice měli územní převahu
a drželi častěji míč na svých kopačkách,
ale k žádné výrazné akci se nedostali.
Plumlov se snažil těžit především ze
spolupráce Petra Kišky s Hladkým, ale
ani ta nevedla k něčemu závažnému. Za
zmínku by mohlo stát snad jen velmi
netradiční zpracování zadními partiemi
Jiřího Kišky, který alespoň tímto pobavil
obecenstvo.

První opravdu zajímavou příležitost
měl domácí Kotlán, který dalekonosnou ranou vystrašil hostujícího brankáře, a i když se mu podařilo míč vytěsnit na roh, o jistém zákroku nemohla
být řeč. Z rohového kopu nescházelo
mnoho a Plumlov mohl jít do vedení.
Centrovaný míč si totiž našel Hladký
a míč se k jeho smůle od zadní tyče
odrazil před brankovou čáru. O pár
minut později byla situace velmi podobná, tentokrát i s gólovou radostí.
Míč si nejprve postavil Fajstl k zahrání
volného přímého kopu a tvrdou ranou
vyprášil brankářovi rukavice, jenž míč
dopravil nad břevno. Rohový kop pak
směřoval po stejné ose jako v prvním
případě, tentokrát už Hladký trefil
přesně pro změnu na bližší tyč – 1:0.

Domácí branka viditelně nabudila
a Dolany neměly zrovna nejlepší pasáž. Minutu do poločasu mohlo být
v táboře domácích ještě veseleji, když
byl na konci pěkné akce osamocený
Radek Bureš proti brankáři, kterého
chytře loboval, ale míč opět otřel jen
o tyč. A aby toho smutku před přestávkou nebylo málo, hosté z poslední
akce první půle srovnali. Po rychlém
přistrčení se do míče opřel Grossmann
a našel prostor za zadní tyči – 1:1. Vyrovnávací brankou sudí ukončil první
poločas.
Obraz ve druhém poločase se oproti prvnímu výrazně změnil. Prakticky od první
minuty hosté zamkli domácí na své polovině a hledali cestu ke druhé brance. Ta
ale dlouho nepřicházela, protože obrana
Plumlova držela soupeře mimo nebezpečný prostor a Dolany se tak pokoušely
spíše o střely z větší vzdálenosti. Střelu
Vlka i dvě rány Lišky dokázal vychytat
mladý brankář Kšenzulák, který tentokrát dostal prostor. V šestnácti letech rozhodně obstál. Jednou mu pak pomohla
tyč a podruhé zase Kutný, který míč na
poslední chvíli zblokoval.
Nakonec ale přeci jen přišlo to, co se
zdálo nevyhnutelné, a to druhá branka
hostujícího celku. Míč se po rohovém

UGOKHKP¾NGMTCLUMÆJQ

RQJ¾TW"

Ètvrtfinále krajského poháru
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PROSTĚJOV Semifinále krajského po- Semifinále krajského poháru
háru se už sice obejde
1NGwPKEGt,GUGPÊM
bez regionální účasti,
*QTPÊ0÷VéKEGt&QNCP[
přesto se ale podíváme, kdo se o další krůček přiblížil možnosti nastoupit v příštím roce do Českého poháru, hraného pod názvem MOL Cup.
Proti Konici uspěl její největší rival i v soutěži z Olešnice a Plumlov nestačil doma na Dolany. V dalším
souboji zvládl lépe souboj účastník krajského přeboru z Jeseníku, který uspěl v Lošticích. Ve čtvrtém
zápase pokračují ve snové jízdě hráči Horních Nětčic, kterým patří druhá příčka v Okresním přeboru
na Přerovsku, ale v rámci poháru už dokázali vyřadit
Slavonín po jednoznačné výhře 9:1 a ve čtvrtfinále
nedali šanci ani Lipníku, který schytal pětku.
Semifinálové souboje jsou na programu už ve středu
25. května opět od 17.00 hodin. Horní Nětčice po
vyřazení dvou celků z I.A třídy budou chtít překvapit
i Dolany hrající ještě o třídu výše a druhý souboj obstará domácí Olešnice proti Jeseníku.
(jaf)

OLEŠNICE, PROSTĚJOV Středeční termín druhého
kola, nebo chcete-li čtvrtfinále krajského poháru proti
sobě svedly dva celky bojující o prvenství ve skupině
A v I.A třídě Olomouckého KFS, kdy na půdu Olešnice dorazili vyslanci prostějovského regionu z Konice.
Předkrm mistrovského zápasu o postup do krajského
přeboru, který bude následovat za čtrnáct dnů, vyzněl
lépe pro domácí celek, který byl produktivnější a vysloužil si tak postup do semifinále. Pro partu kolem
kouče Ullmanna tím letošní pouť pohárovou soutěží
skončila.
„Chtěli jsme postoupit a mrzí nás, že se to nepodařilo. Trošku jsme sice pozměnili sestavu a dali prostor i našim dorostencům, což ale učinil i soupeř a byl to tak souboj omlazených sestav, což bude za čtrnáct dnů zřejmě jiné,“ prozradil
úvodem kouč Konice Petr Ullmann.
Po prvních minutách bez výraznějších šancí si první příležitosti vytvořila Konice. Tu největší měl Roman Kamený,
ale únik z lajny nedokázal protavit v první branku. A krátce
po půlhodině střetnutí si hosté vybrali kritickou pětiminu-

FOTOGALERIE

klikni na
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Sokol Plumlov – FC Dolany

1

(1:1)

Branky:+ODGNê±*URVVPDQ.DOXåD5R]KRGÿt'ROHåDO±
Bašný, Winkler. åOXWpNDUW\: 33. Kotlán, 65. P. Kiška, 66. J. Kiška – 33.
Liška, 76. Vlk, 78. Outlý. 'LYiNĥ: 65.

2
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Pozápasové hodnocení trenérù
Miroslav TAKÁÈ – Sokol Plumlov:

Zbynìk ODSTRÈIL – FC Dolany:

„Byl to velice vyrovnaný zápas, kde byly Dolany o něco silnější na míči
v prvních minutách první a druhé půle, pak se to vždy postupně vyrovnalo. Mrzet nás asi nejvíce může závěr prvního poločasu, kdy jsme mohli
soupeři odskočit o dvě branky do přestávky, místo toho přišlo srovnání.
Tam se nejspíše zápas zlomil. Ve druhém poločase to bylo o tom, kdo dá
branku a zápas rozhodne, o něco šťastnější byl nakonec soupeř. Sestavu
jsme ale opět skládali, jak to jen šlo. Někteří kluci do toho šli i přes drobná
zranění, takže rozhodně zaslouží spíše pochvalu než nějaké výčitky.“

„Dali jsme šanci širšímu kádru a nastoupili kluci, kteří nenastupují pravidelně
v krajském přeboru. Musím říct, že se nabídnuté šanci moc nechytili, náš výkon
byl opravdu špatný. Těžké počasí, které připomínalo léto, my jsme se navíc scházeli až těsně před startem zápasu, ale to náš výkon neomlouvá. Domácí bojovali
a my jsme byli hodně nepřesní. Kluci se prali i s terénem, ale s tím si musíme umět
poradit daleko lépe. Úplnou tragédii z toho ale určitě dělat nebudu. Ty změny
zkrátka dolehly a muselo se to někde projevit, ale takto k dalším zápasům nemůžeme přistupovat. Určitě si k tomu něco na tréninku řekneme.“
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1. FC Olešnice - Sokol Konice
Branky:+ODGLO3HFKiþHN±
0âNUDEDO
(2:0)
5R]KRGÿt6HGOiþHN±âWČSiQ9OiþLO
åOXWpNDUW\'UHãU . 'LYiNĥ: 120.
6HVWDYD.RQLFH
9LþDU±0'UHãU)%tOê)'UHãU0%tOê 3RVStãLO ±'âNUDEDO 
-DãtþHN 0âNUDEDO1HRUDO5.UiVD±.DPHQê -.UiVD .QROO 
3ĜtNRSD 
7UHQpU Petr Ullmann.
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„Na jednu stranu je ve mně velké zklamání, protože si myslím, že na postup jsme měli a na tréninku si k té finální fázi
rozhodně něco řekneme. Na druhou stranu zase dostali
prostor naši odchovanci, stejně jako u soupeře a fotbal na
kvalitě rozhodně neztratil, i když je vidět, že kluci ještě potřebují čas. Sportovně musím pogratulovat soupeři a popřát
mu štěstí i v dalším kole a pro diváky si myslím, že to byla
velmi dobrá pozvánka na náš souboj v Olešnici, kde půjde
o velmi důležitý duel,“ předeslal Petr Ullmann.
(jaf)

PU]HORSR]iSDVH]iORçQtND3OXPORYD
3OXPORYD5DGND
5DGND%XUHåH
PLUMLOV Ve středečním pohárovém zápase si Radek Bureš (na snímku) odehrál na středu zálohy své. Byl
platný směrem do defenzivy a snažil
se tvořit i směrem dopředu. Krátce
před pauzou byl navíc v ústřední roli,
kdy se dostal do vyložené šance, kterou řešil lobem. Jen ke své smůle
trefil tyč a z následného protiútoku se soupeři podařilo
Foto: Jan Frehar
srovnat v poslední sekundě
prvního poločasu. O zlomovém momentu zápasu tak nebylo pochyb. Nejen o tom se po zápase rozhovořil v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.

Jan FREHAR

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

tovku, která se nakonec ukázala jako zlomová. „První půlhodinu jsme měli mírnou převahu, ale pak jsme nechali hrát
soupeře a ten nás potrestal. Nejdříve se krásně prosadil Hladil, který míč zakroutil přímo do šibenice brankáře Vičara,
a za další čtyři minuty přišlo podcenění dlouhého míče od
Drešra, kdy míč propadl a útočník soupeře ukázal chladnokrevné zakončení,“ doplnil k této pasáži zápasu kouč Konice. Zbytek prvního poločasu už se víceméně dohrával.
Do druhého dějství tak poslal trenér do hry hned tři hráče
ze stabilní sestavy a na výkonu to bylo znát. Hosté soupeře
zatlačili a prakticky jej nepouštěli před své obranné území.
Jenže kýženého srovnání se nedočkali a podařilo se jim zásluhou Michala Škrabala pouze snížit. „Po brance, která nás
přiblížila, jsme byli ještě ve větším tlaku, ale ve finální fázi
jsme situace neřešili dobře a byl to festival zahozených šancí. Jaroslav Krása šel sám na bránu, ale neproměnil. Jašíček
před prázdnou brankou ještě přihrával do ofsajdu. Tam to
byly bohužel druhé klíčové okamžiky, kdy jsme mohli srovnat, ale nepodařilo se. Pak už soupeř utkání rozkouskoval
a konec si pohlídal,“ pokračoval k druhé půli kouč.

Å0ěOMVHPWR]DNRQĀLWRNRXVHNSőHVQěML´
2

co se v mé hlavě změní. Za něj nám to všem šlo.
A myslím si, že je to skvělý trenér, který z dobrých hráčů dělá super hráče.“
yy Takže to znamená, že kdyby Pavel Šustr
neohlásil návrat, šel byste pryč?
„Dá se to tak říct. Ne úplně, ale byl jsem tomu
řešení – tedy změně působiště – více nakloněný.“

kopu odrážel od první tyče k zadní
tak dlouho, než jej dopravil hlavou do
branky Kaluža – 1:2. Domácí tak měli
dvacet minut na srovnání, ale ještě další desetiminutovka byla jasně v režii
soupeře a výsledek mohl odskočit i na
vyšší rozdíl. Od osmdesáté minuty do
konce ale mohli domácí nejen srovnat,
ale i otočit skóre. Obraz se totiž změnil
ve chvíli, kdy na hrotu doplnil Hladkého Fajstl, s čímž měly Dolany evidentní
potíže. Jenže ani jednu ze tří tutovek se
nepodařilo proměnit. První měl Marek
Bureš, ale místo zakončení slabší nohou
ještě volil přihrávku na Fajstla. V dalších
dvou byl Hladký. Poprvé se z většího
úhlu netrefil mezi tři tyče a ve druhé
šel sám na brankáře Hedu, který ale
stihl na poslední chvíli míč domácímu
kapitánovi odebrat. Na další šance už
domácí prostor neměli a po zápase tak
mohli pogratulovat soupeři v postupu
do dalšího kola.

Kdo všechno si zahraje Konice doplatila u rivala na špatnou produktivitu

22O51310859

VASIL KUŠEJ
Nabízelo se více hráčů: proti Varnsdorfu obstojně hrál třeba Bialek, ale
také Stříž, v Příbrami řádil Píchal. Ale volba padá stejně jako minulý
týden na rychlonohé záložník z mládežnické líhně Sparty, který si
v domácí rozlučce opět vypracoval řadu šancí. Byl agilní, zapojoval se zdařile do kombinací, nebál se zariskovat a míč potáhnout. Dojem pokazila jen neproměněná penalta. Nicméně se
snažil hrát i za dávno rozhodnutého stavu. A to bychom rádi
vyzdvihli nejvíce. Obdobně tomu bylo i v sobotní derniéře
na půdě Příbrami, kde se už borec se zkušenostmi z nižších
německých soutěží střelecky prosadil.

16. května 2022
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ƔƔByl jste na začátku zřejmě zlomového momentu, kdy
jste mohl přidat na 2:0, ale z brejku soupeř srovnal. Můžete
tu situaci trochu přiblížit?
„Adam Hladký mě tam skvěle našel. Chtěl jsem brankáře přehazovat, protože jsem viděl, že jde proti mně a měl jsem hned
jasno. Mohl jsem to možná zkusit napálit. Ale to už je kdyby.
Pokud bych zamířil o kousek líp, byl by to pěkný gól. Největší
škoda je, že jsme si to pak nepohlídali v obranné fázi a necháme
si dát branku se závěrečným hvizdem. To byl stoprocentně klíčový moment, protože když místo vedení o dvě branky jdete
do kabin s remízovým stavem, tak to je na psychice hodně znát.“

ƔƔV prvním poločase byla hra vyrovnaná, ve druhém ale
dlouho dominovali hosté. Co se změnilo?
„Těžko soudit, co přesně za tím stálo, ale první polovina druhé
půle byla jednoznačně v režii hostů, tam nás opravdu zatlačili
a my se nedostali k ničemu. Až jsme dostali druhou branku,
tak jsme trochu vylezli. Soupeři napadání moc nevonělo, ale už
jsme ty své šance bohužel nevyužili. Škoda, protože si myslím,
že na tu remízku jsme dnes měli.“
ƔƔ Mrzí hodně vyřazení z poháru, nebo jste do něj šli
především s tím odehrát nějaký zápas navíc a dát třeba
i prostor méně vytíženým hráčům?
„Mrzí nás to hodně teď. Je to přeci jen zase soutěž a rozhodně
tam jdeme s tím, že chceme dojít co nejdál. Ale bohužel jsme
prohráli, soupeři můžeme popřát hodně štěstí a musíme se
z toho do příště poučit. Taky to ale můžeme brát jako výživnější
trénink, což je jedině dobře.“
* ƔƔPoslední období vás trápí řádná marodka. Zlepší se to
ještě do konce sezóny?
„Je to bohužel tak. Uvidíme, jak to bude vypadat. Teď jsme
měli volný víkend, kdy jsme si tak dali díky odstoupení Kojetína pauzu, ať se pořádně doléčíme, snad to přinese ovoce. I já
jsem toho příkladem. Příště by už snad měl být Karel Frantík,
což je pro nás klíčový hráč. Musí nám tak nyní co nejvíc pomáhat dorostenci a snad se brzy začnou zapojovat daleko víc, protože upřímně už bych taky raději chodil jen v klidu za rezervu
a prostor v A mužstvu přenechal mladým. Už mám taky věk na
dva zápasy za víkend.“ (smích)

22O51310857
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Vícov doma rozdrtil polátané Kralice

VÍCOV Zápas druhého se třetím se odehrával ve 20. kole Přeboru OFS
Prostějov o uplynulém víkendu. V nedělním podvečeru přivítal Vícov
kralické „béčko“. Utkání ovlivnilo horké počasí i fakt, že hosté neměli
téměř koho střídat. Zprvu relativně vyrovnané utkání tak brzy nabralo
podobu hry na jednu branku. Ač se hosté ještě dlouho statečně drželi,
na straně domácích byl pohyb i počet. Výsledkem tak bylo jednoznačné
vítězství domácích.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Prohrát se může, ale ve Vrahovicích jsou možná nyní větší potíže než jen s těmi
body. Mužstvo se tento týden nedokázalo sejít v optimálním složení a bylo to
jasně znát. Na Tištín to na jeho území nestačilo a boj o záchranu vypadá stále
pravděpodobnější. Na předposlední celek je tam stále jen šest bodů…

Michal
SOBECKÝ

Utkání začalo zhurta. V 6. minutě došlo
neodpískaný faul na vícovského hráMAREKna
če. Domácí přestali poté hrát, a tak RoPROGNÓZA NA 21. KOLO
man Petržela poslal na osu do pohybu
BÍNA
Zdeňkovi Petrželovi, který v dobré pozici
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
nezaváhal – 0:1. Roman Petržela krátce
nato zahrozil znovu, obešel si hráče a byla
'UzRYLFH
Brodek u Pv
Tip
VS.
z toho dobrá střela k tyči. Poté ale začali
Do Držovic dorazí tentokrát lídr soutěže a domácí celek by rád uká- Veèerníku:
hrát domácí. V 11. minutě poslal Ježek
zal lepší výkon než při podzimním utkání hraném na půdě soupeře.
2:0
na Pagáče, následoval krátký tlak Vícova.
Hosté se ale budou snažit domácím kombinaci rozbít, což se jim
skutečně zadaří.
ZNÁMKA Hned poté Rozsíval vytvořil šanci pro
Kvapila, ten neuspěl. Poté Vícov zkusil
Tip
Nezamyslice
VS. Nìmèice nad Hanou
zahrozit dlouhým míčem na Kvapila,
V mládeži spolu mají sloučenéGLOSA
kluby, u mužů jsou však soupeři. Na Veèerníku:
ten jej ale nestihl. Následoval další dobdomácí půdě budou určitě favoritem Nezamyslice, ale Němčice ještě
rý pas, tentokrát do vápna, zblízka se ale
stále hrají o záchranu,9(Ġ(51Ì.8
takže rozhodně přijedou bojovat a bod si také 3:2 pk
v 17. minutě Dostál neprosadil. A Vícov
odvezou.
pokračoval. Mlčochovu ránu ještě chtěl
tečovat Pagáč a ve 22. minutě už domácí
Plumlov „B“
Vícov
VS.
Tip
branku vstřelili. Pagáč střílel z úhlu a LuRezerva Plumlova za sebou nemá zrovna vydařené období a body Veèerníku:
káš Petržela si míč srazil do vlastní brány
nyní spíše rozdávala. Teď ji navíc opět nečeká nic snadného v podá1:3
– 1:1. Krátce poté se Vícov uklidnil další
ní domácího duelu s Vícovem. Ten sice Plumlov potrápí, body ale
brankou. Vávra poslal míč Kvapilovi, ten
nezíská.
se dostal přes hráče a z úhlu překonal
Urèice „B“
Vrahovice
Tip
VS.
brankáře – 2:1. Krátce nato zkoušel z úhlu
Jako den a noc, tak vypadají výsledky rezervy Určic podle domácího Veèerníku:
štěstí znovu Kvapil, tentokrát našel ruce
a venkovního prostředí. Nyní ji čeká domácí utkání proti Vrahovicím,
brankáře. Po půlhodině hry dostal míč na
4:1
jež stále nemohou vybřednout z herní krize. Zde si Určice připíšou
osu Vávra. Ale minul. Domácí ale pokradalší body.
čovali v tlaku. Dobrou příležitost měl Pliska, ve 36. minutě naopak Vávra pomohl
Kralice „B“
Dobromilice
Tip
VS.
brankáři a vykryl nebezpečnou standardLoni to byly dva nejlepší celky nedohrané sezóny. Letos tomu tak Veèerníku:
není, ale stále patří oba celky k tomu lepšímu, co okres nabízí. Dá se
3:1
tak očekávat pohledný fotbal, protože oba celky už mohou hrát uvolněně. Domácí to zvládnou o něco lépe.

5

Ptení
Olšany u Pv
Tip
VS.
Souboj o šest bodů směrem k záchraně přijde ve Ptení. Zde bude hodně Veèerníku:
záležet, jak se Olšany vypořádají s menším hřištěm oproti svému „letišti“.
2:1 pk
My tipujeme, že doma Ptení zabojuje a dva body získá.
Tištín
Brodek u Konice
Tip
VS.
Tištín na startu jara ukázal, že záchrana byla možná. Jenže brzy z nasto- Veèerníku:
lené cesty mužstvo uhnulo a nyní už to je spíše teorie. Brodek u Konice
2:4
naopak bude chtít přidat další povinné body.

VÝROK

KOLA

MAREK PAVELKA

hlásil po utkání se smíchem spo-

„Prohrávali jsme, ale pak se nám povedlo kojený hrající trenér Nezamyslic,
dobře vystřídat, kdy jsme na hřiště poslali který se sám postaral o vyrovnázkušenosti, po chvilce bylo skóre otočeno,“ ní a skóroval ve druhém utkání
v řadě.

ZAJÍMAVOST

KOLA

7ē,+$775,&.<

Tento týden o sobě opět dali vědět především střelci a hned tři z nich mohli
oslavit hattrick. Třemi góly se blýskl ve šlágru Tomáš Kvapil. Tři branky zaznamenal i Jaroslav Jordán, který je spíše svátečním střelcem, a hned čtyřikrát rozvlnil síť Zdeněk Švéda z Brodku u Prostějova v Plumlově.

POŘADÍ KANONÝRŮ
1.
2.

6.
7.
8.
9.
10.

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

ODKAZ NA ROZHOVOR JE S VÍCOVSKÝM
TOMÁŠEM KVAPILEM
NAJDETE NA WWW.VECERNIKPV.CZ

24 branek
22
22
21
21
19
16
14
13
12
12

ku soupeře. Pak se připomněl znovu Kvapil, ránou ze standardky těsně přestřelil.
A když ani spolupráce Vávry s Pagáčem
branku nepřinesla, skončil poločas 1:1.
Ten provázely pravidelně hádanice s rozhodčím. Zejména Vícov nebyl spokojený
s posuzováním některých zákroků.
Hned zkraje poločasu mohli domácí navýšit. Vávra střílel na růžek, ale skvěle zasáhl Miler. V 51. minutě už ale kapituloval
potřetí. Kvapil posunul na Pagáče, který
zakončil k tyči – 3:1. 55. minuta pak přinesla nečistý zákrok na Pagáče, který byl
potrestán žlutou kartou. Tentýž hráč to
Kralicím mohl vrátit brankou, ale ač byl
důrazný, tělem míč nijak do brány nedopravil. Pak ale tlak Vícova ustával. Snad
to bylo horkem, tempo zápasu ale z obou
stran polevilo. 66. minuta byla ve znamení
problému pro hosty, k zemi se skácel Roman Petržela, který pro zranění v zápase
skončil. Tehdy do utkání nastoupil Jiří
Němčík, přičemž Kralice chvíli hrály v devíti. 77. minuta pak definitivně rozhodla.
Vávra si došel do vápna pro faul, získal ho
a pro svůj tým penaltu. Té se chopil Kva-

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Vícov - Kralice na Hané „B“
Branky:]SHQDOW\D.YDSLOYODVWQt/3HWUåHOD
3DJiþ±=3HWUåHOD5R]KRGÿt6SXUQê±3ODFKê'RKQDOåOXWp
(2:1)
NDUW\5ĤåLþND=3HWUåHOD=DWORXNDO'RNRXSLO
3HMĜLPRYVNê'LYiNĥ: 100.
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pil a přízemní ranou proměnil. V minutě
třiaosmdesáté už to bylo 5:1. Tentokrát
se zaskvěl Kvapil, který pohlednou ránou
zpoza vápna poslal míč do růžku branky.
Miler se jen ohlédl. Pak přišla jedna z šan-

cí Kralic. Daniel se dostal k zakončení,
brankář jej ale stihl vyrazit. Krátce nato
Růžička poslal Pejřimovskému, míč skončil vedle. To byla ale labutí píseň kralické
ofenzivy.

Pozápasové hodnocení trenérù
Miroslav KRUTOVSKÝ – TJ Vícov:

Jiøí NÌMÈÍK - FC Kralice na Hané „B“:

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, přestože jsme brzy inkasovali. Ale naší aktivitou jsme do poločasu dokázali výsledek
otočit a vytvořit si šance na to, abychom rozhodli už první
poločas. Ale šance jsme neproměnili, mohli jsme jít do trháku. Ve druhém poločase jsme si řekli, že budeme pokračovat v nastaveném tempu, to se podařilo. Přidali jsme i pěkné
branky a myslím, že utkání bylo jednoznačně v naší režii.“

„Mně se utkíání hodnotí velice špatně. Mančaft skládáme, jak to jde. Odjížděli jsme k zápasu v jedenácti lidech, pak se ještě dva hráči zranili. Musel jsem tedy nastoupit. Zápasy jezdíme odehrát,
netušíme ale, jestli dokončíme sezónu, protože nám přibývají zranění a už nemáme kde brát.
Musím kluky pochválit. Ze začátku se nám trochu dařilo. Ale proti takovému soupeři a ve chvíli,
kdy naši hráči hrají posty, které normálně nehrají… No, musím je pochválit, protože to neodevzdali, snažili se. Dopadlo to, jak to dopadlo. Bohužel ale momentálně s tím nemůžeme nic dělat.
Fakt ty hráče nemáme a bojujeme s tím, jak to jde.“

0
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20. KOLO II. TŘÍDY OKRESNÍHO PŘEBORU OFS PROSTĚJOV V KOSTCE

Brodek u Konice
Držovice

3:1
(1:1)

Branky: 35. J. Koudelka, 58. a 75. Kolář –
11. Kolkop. Rozhodčí: Jurníček. Žluté karty: 1. Blatner 1. J. Burget – 1. Pustějovský, 1.
Kučera. Diváků: 95.
Sestava Brodku u K.: K. Grepl – Zemánek, H. Burget, Müller, Blatner – J. Burget,
P. Koudelka, Kschwend, Z. Koudelka – J.
Koudelka, Kolář. Střídali: Michal Grepl,
Matyáš Grepl. Trenér: Radovan Vičar.
Sestava Držovic: Lošťák – Furmanets, M.
Valenta, Srbený, Kolkop – S. Valenta, Hodulák, Procházka, Koutný – Kučera, Pustějovský. Střídali: Valach, Krčmář, Budaj, Štěpánek. E. Valenta. Trenér: Jindřich Skácel.
Pohledem trenérů:
Radovan Vičar: „Byl to vyrovnaný zápas,
ve kterém měli hosté o něco víc míč na svých
kopačkách. My jsme zase byli bojovnější,
a to asi rozhodlo v náš prospěch. V konečném výsledku to tak znamená další tři velmi
důležité a cenné body, za které jsme pochopitelně rádi.“
Jindřich Skácel: „Z tohoto zápasu je mi
prostě smutno... Takhle si fotbal na této
úrovni nepředstavuji. Obrovská neobjektivnost, ukřivděnost, a co mě zcela dorazilo,
byla nevraživost vůči Prostějovu. Urážky,
sprosté nadávky, to vše jako běžný jev. Hrát
takové zápasy víckrát, tak už na fotbal nechodím ani jako divák. Rozhodčí to celkem
zvládl, ale co předvádí asistenti, je výsměch
fotbalu. Do Brodku by vždy měli dorazit tři
sudí, protože jinak nemá význam bavit se
o regulérnosti. Druhý a třetí gól byly z jasného ofsajdu. Přijeli jsme bez útoku, ale ono to
bylo asi jedno, protože na tom hřišti a proti
tomuto soupeři se stejně fotbal hrát nedá...
A aby se schovávaly míče, když jdou domácí
do vedení, a řešilo se hledání jediného, mi
přijde jako skutečný výsměch. Opravdu
jsem zklamaný a znechucený. Největší radost jsem měl, když jsem sedl do auta a jel
pryč. Není Brodek jako Brodek a věříme, že
si příští týden zahrajeme dobrý fotbal.“

Dobromilice
Nezamyslice

2:3
(1:1)

Branky: 47. Václavík, 60. Richter – 47.
Pleva, 77. Pavelka, 78. Musil. Rozhodčí:
Jurníček – Navrátil, Oteo. Žluté karty: 20.
Nosek, 76. Fialka, 65. Blumenstein. Diváků: 110.
Sestava Dobromilic: Drnovský – Šoc, Ryška, Bako, Nosek – K. Rochla, Fialka, Václavík, Selucký – Blumenstein, Kratochvíl. Střídali: M. Rochla, Richter, Kubíček. Trenér:
Michal Rochla.

Sestava Nezamyslic: Dvořák – Machálek,
Oulehla, Král, Dočkal – Stejkora, Peřina,
Špička, Hájek, Musil – Dostalík. Střídali:
Rus, Pavelka, Pleva, Navrátil, Spiller, Hradil.
Trenér: Marek Pavelka.
Pohledem trenérů:
Michal Rochla: „Pro nás derby, které jsme
chtěli vyhrát a soupeře předběhnout, ale
nepodařilo se. Byl to za mě vyrovnaný duel,
kterému by asi seděla remíza. Byli jsme ve
vedení, ale pak jsme dostali branku, jakou
raději nebudu ani komentovat. Očividně
nás ale hodně rozhodila, protože za minutu
jsme dostali i další a už se nám nepodařilo
utkání srovnat. Jsme tak dnes bohužel bez
bodu.“
Marek Pavelka: „Do zápasu jsme vstoupili
velice dobře a v prvním poločase jsme měli
určitě více ze hry. Mohli jsme tak už v poločase utkání rozhodnout a nikdo by se nemohl divit. Nakonec jsme ale málem první
půli prohráli, když jsme vyrovnávali v poslední minutě. Ve druhém poločase to bylo
vlažnější z naší strany a soupeř nás přehrával.
Dal i branku a šel do vedení. My jsme ale pak
velmi dobře vystřídali a postavili zkušenost,
která zápas rozhodla. A už jsme to potom
dohráli. Kluci si dnes zaslouží pochvalu
a stejně tak fanoušci, kteří s námi jeli.“

Němčice nad Hanou
Ptení

7:3
(1:0)

Branky: 2., 51. a 90. z penalty, 46. Župka, 58.
a 61. Pěnčík, 66. Studený – 62. Holinka, 79.
Novák, 87. Vyroubal. Rozhodčí: Dömisch.
Žluté karty: 59. Korčák. Diváků: 50.
Sestava Němčic: Chmelař – Buček, M.
Tomek, Řezáč, Chalánek – Jordán, Pěnčík,
Vejvoda, Držálek – Studený, Jiříček. Střídali: Korčák, O. Tomek, Hrabal, Župka, Kočí,
Řehák. Trenér: Pavel Voráč.
Sestava Ptení: Hon – S. Doležel, M. Doležel, Holinka, Vyroubal, Hrabal, Jergl, Nevrla,
P. Novák, Šmída, Pospíšil, Přikryl, Grulich,
Z. Novák. Trenér: František Vlach.
Pohledem trenérů:
Pavel Voráč: „My jsme se na ten zápas
připravovali, protože to pro nás byl hodně
důležitý zápas. Na soupeře jsme vletěli a po
patnácti minutách mohlo být hotovo, ale
proměnili jsme jen jedinou šanci hned na
začátku a poločas jsme protrpěli. Ve druhé
půli jsme trochu přeskládali sestavu a už
se nám povedlo odskočit výsledkově, což
nás uklidnilo. Pak už se to vezlo. Hosté dali
dvě krásné výstavní branky, ale už to bylo za
rozhodnutého stavu, takže už se to dohrálo
v klidu. Kluky chválím a jsem moc rád za důležité tři body směrem k záchraně.“
František Vlach:
Hodnocení se bohužel nepodařilo získat.

Olšany
Určice „B“

3:2
(3:1)

Branky: 10. A. Pospíšil ml., 21. Hansl, 27.
Koleňák – 40. a 51. Vodák. Rozhodčí: Vodák – Knoll, Weiser. Žluté karty: 56. Elner
– 24. Vodák, 61. Hudský. Diváků: 80.
Sestava Olšan: Bokůvka – A. Keluc, Hansl,
Míška, J. Pospíšil – Hemerka, Koleňák, L.
Keluc, Elner – A. Pospíšil ml. – Samek. Střídali: Rokyta, Posker, A. Pospíšil st., Šesták.
Trenér: Antonín Pospíšil.
Sestava Určic: Kováč – Ježek, Grulich,
Hudský, Nakládal – M. Mlčoch, Javořík,
Přemysl Mlčoch, Pavel Mlčoch – Vodák,
Kouřil. Střídali: Vlach, Rosenberg. Trenér:
Karel Vlach.
Pohledem trenérů:
Antonín Pospíšil: „Kdybychom o poločase vedli vyšším rozdílem, nemohl se nikdo
divit, ale bylo to jen 3:1. Ve druhém poločase jsme pak dostali další branku a bylo to
ještě hektické. Měli jsme strach o výsledek
a na naší hře se to projevilo. Bohužel jsme se
zase natrápili v koncovce, protože za první
půli mělo být rozhodnuto a mělo se dohrávat v klidu. Jenže šance nedáváme po celou
sezónu, a proto se trápíme na místech, kde
nyní jsme. Za dnešní tři body jsme ale opravdu rádi.“
Karel Vlach: „My jsme prvních patnáct
minut na hřišti nebyli. Vypadalo to, že jsme
ještě na cestě, tak si soupeř dělal, co chtěl.
Měl jsem trochu strach, jak to může ve finále skončit, protože to bylo opravdu špatné.
Nám se pak podařilo hru trochu srovnat, ale
domácí byli po celou první půli lepší a kontrolovali hru, přesto jsme snížili. Ve druhé
půli jsme navíc přidali kontaktní branku,
a naopak jsme ze hry měli více my a mohli
i srovnat. Za druhý poločas bychom si možná bod zasloužili, ale soupeř už si své vedení
pohlídal.“

Plumlov „B“
Brodek u Prostějova

2:5
(1:3)

Branky: 37. Surma, 77. z penalty Petr Kiška
– 27. Bureš, 29., 39., 59. a 78. Švéda. Rozhodčí: Horák. Žluté karty: 31. Grepl, 43.
Bárta. (oba P). Diváků: 95.
Sestava Plumlova: Grepl – Pavel Kiška,
Ševcůj, Chmelař, Kolomazník – Surma,
Aujezdský, Bárta, M. Bureš – Fajstl, Kutný.
Střídali: Takáč, Petr Kiška, R. Bureš. Trenér: Ladislav Ševcůj.
Sestava Brodku u PV: Vystavěl – L. Frys,
O. Frys, Bureš, Zatloukal – Kordzik, J. Matoušek, Grulich, Dvořák – Švéda, Janura.
Střídali: Marek Mudrla, Martin Mudrla,
Zbořil, Nehera, Kediulych, Jelínek. Trenér:

Vít Hochman.
Pohledem trenérů:
Ladislav Ševcůj: „Přijel soupeř, u kterého
jsme očekávali, že bude hrát na míči a snažit
se o rychlé akce, což se potvrdilo. My jsme
kupodivu hráli taky docela dobře, ale na lídra tabulky to nestačilo. Ve druhém poločase
jsme se snažili srovnat výsledek, a ještě zdramatizovat zápas, ale po každé naší brance si
soupeř hned vzal dvoubrankové vedení zpět
a došel si pro vítězství. Chtěl bych vyzdvihnout Surmu, který odehrál velmi dobrý
zápas na křídle a potvrdil to i svou brankou
hlavou v prvním poločase.“
Vít Hochman: „Bylo to náročné hlavně
kvůli tvrdému hřišti, na kterém míč hodně
skákal. Soupeře jsme od začátku přehrávali, ale i on si vytvořil nějaké šance. Za mě
jsme se za stavu 2:0 nepochopitelně začali
na hřišti dohadovat a rezonovala z toho
branka. Na tu jsme ale hned odpověděli
a do druhé půle jsme si řekli, že to musíme
trochu uklidnit. Ve druhé půli jsme na hřišti dominovali, prakticky jsme je do ničeho
nepouštěli a podařilo se nám ještě přidat
další branky.“

Tištín
Vrahovice

3:1
(1:1)

Branky: 25. Bosák, 53. a 65. Jansa – 18.
Hanák. Rozhodčí: Minx. Žluté karty: 32.
Oulehla, 33. Jansa – 30. Varga. Diváků: 120.
Sestava Tištína: Kuča – Bosák, Rehák,
Robin Návrat, Blumenstein, Pátík, Oulehla, Václavíček, Faltin, Jansa, Stančík, Hanák,
Hodaň, Konupka. Trenér: Rudolf Návrat.
Sestava Vrahovic: Pokorný – Kurfürst,
Petík, D. Kratochvíl, Vybíral – Michalec,
Hanák, M. Kratochvíl, Jamrich – Němec,
Kovačevič. Střídali: Studený, Dvořák, Drmola. Trenér: David Mezuliánek.
Pohledem trenérů:
Zdeněk Oulehla (vedoucí mužstva):
Kouč Tištína Rudolf Návrat na zápase ze
zdravotních důvodů nebyl a s vedoucím mužstva Zdeňkem Oulehlou se bohužel nepodařilo
spojit.
David Mezuliánek: „Jsem vytočený, jak už
dlouho ne. Pár kluků je samozřejmě nemocných nebo zraněných, ale nejvíc bych chtěl
poděkovat těm klukům, kteří se na to dnes
doslova vys*ali. Martin Kratochvíl třeba odjel v poločase, že má nějakou akci a nechal
nás v tom taky. A těch kluků je daleko více.
Jsem na ně opravdu tak vytočený, že ani
nevím, co bych měl říct k samému zápasu.
Bohužel se ukázalo, že někteří kluci ani na
ten okresní přebor nemají. Poločas se ještě
dal, ale ve druhém jsme udělali takové individuální chyby, že to ani nešlo nepotrestat.
Takhle to ale nejde dál.“
(jaf)

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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připravila sportovní redakce Večerníku

Důležitý souboj o záchranu ovládli ve svém prostředí fotbalisté Němčic ve
velkém stylu a znovu tak potvrdili, že na jaře jsou na tom daleko lépe, než
tomu bylo v podzimní části. Už nyní získali více bodů než na podzim, a ještě
mají další zápasy před sebou. Tak by měl vypadat boj o udržení soutěže!
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útočníka jsme už v minulosti popisovali, nebylo to podle našich představ. A gólmanovi
Víťovi Nemravovi, na kterého jsme sázeli,
angažmá u nás vůbec nevyšlo. Ještěže se do
slušné formy dostal Michal Bárta, jinak jsme
na tom mohli být hůř,“ pravil předseda prostějovského eskáčka.
Ročník sice teprve skončil, už nyní je ale
na stole několik novinek do toho příštího. Co hráče, potažmo diváky čeká?
„Chceme posilovat kádr, o jehož problémech po podzimních odchodech klíčových hráčů už jsem se zmínil. Ve spolupráci
s městem připravujeme investice do areálu
SCM Za Místním nádražím, ale podzimní
části ligy se práce ještě určitě nedotknou.
A máme rozjednanou bližší spolupráci
s Baníkem Ostrava, podrobnosti můžeme
vašim čtenářům sdělit již brzy,“ prozradil
František Jura po sezóně, v níž eskáčko ještě
dva týdny před koncem nemělo druholigovou jistotu. A to přitom myslelo na baráž
o FORTUNA:LIGU...

PROSTĚJOV Eskáčko znovu mění trenéra. Po dobrovolném konci na Slovensku se k týmu vrací Pavel Šustr. Právě po
necelém roce, kdy se vystřídaly hned dva
trenérské štáby. Šustr byl při předešlém
angažmá úspěšný, mužstvo Prostějova
dostal až na třetí místo tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a například s ním
projel pozoruhodnou řadu venkovních
vítězství. O návratu Šustra na lavičku
1.SK se přitom hovořilo už v průběhu
právě skončeného ročníku, Večerník
o tom poprvé zaspekuloval již v dubnu. Definitivním se stal jeho comeback
v uplynulém týdnu.

Michal SOBECKÝ
„Mužstvo potřebuje nějakou změnu. K trenérské práci patří, že jsou to právě oni, koho
klub vymění často jako první. My se u nás
zásadně s nikým nerozcházíme ve zlém, ale
pokračování současného stavu zkrátka není
možné,“ objasnil odvolání trenérského dua
Šmejkal - Šmarda František Jura, předseda
1.SK Prostějov. „Pavlovi nevyšlo angažmá
ve slovenské první lize, a to nikoliv z hlediska sportovního, ale kvůli finančním problé-

3DYHOäXVWU
mům klubu. U nás jsme s ním byli moc spokojení, mužstvu vtiskl jasnou tvář a uměl
posouvat i jednotlivé hráče k lepším individuálním výkonům. Proto jsme se s ním rádi
a rychle dohodli na návratu. Chceme se vrátit k výkonům z minulé sezóny a do týmu
zapracovávat naše odchovance. Pavel Šustr
v minulosti ukázal, že přesně tohle umí,“
prozradil Jura pro Večerník pohnutky, které
vedly ke změně na trenérské lavičce.
„Rozhodující pro mě bylo, že se s panem Jurou, se kterým jsem nejvíce komunikoval,
známe. Víme, co od sebe můžeme očekávat.
Navíc od něj jasně zaznělo, že chce, abych
šel do Prostějova. To bylo zásadní,“ svěřil
se exkluzivně Večerníku Pavel Šustr, co že
jej přesvědčilo k návratu do eskáčka. „Rozhodnutý jsem byl v podstatě hned, jak se se
mnou spojilo vedení klubu.“
Oslovili jsme i končícího hlavního trenéra.
„Sezóna byla složitá. Stěžejní byl stav kádru.
Nemyslím kvalitou, především počtem,“

Øezníèek nejlepším
støelcem sezóny
Prostějov (sob) – Jako z jiného světa
občas působily herní a zejména gólové
příspěvky zkušeného brněnského hráče.
Jakub Řezníček měl za úkol dostat Brno
zpátky do nejvyšší soutěže. A povedlo
se, Brno dlouho před koncem ročníku
bylo na prvním místě. Zasloužil se o to
přitom zejména zkušený útočník, který
vstřelil hned 17 branek a s přehledem
ovládl tabulku kanonýrů. Ve své kariéře
tolik tref mezi dospělými nikdy nedal,
i když v minulosti už dvakrát v první lize
pokořil hranici deseti branek. Tentokrát ale vystoupil z řady ještě výrazněji.
A například jeho nůžky proti Prostějovu
nebo nastřílený hattrick patřily k výjimečným počinům celého ročníku.
V závěsu za králem střelců ze Zbrojovky
zůstal bosenský útočník oblékající dres
Varnsdorfu Bojan Dordič.

viděl za neúspěšnou jarní část jasný důvod
nyní již bývalý kouč eskáčka Daniel Šmejkal. Ten se k týmu připojil až v říjnu, kdy
nahradil Jiřího Jarošíka, který přijal
prvoligovou nabídku z Teplic. „Na
podzim jsme byli spokojení, skončili
jsme pátí. A měli jsme i vyšší ambice.
Jenže odešel brankář Mucha, odešel
útočník Filip Žák, a hlavně vůbec se
nám nepovedlo zimní období. Navíc
vyhlédnutí hráči nepřišli, týden do konce přestupního termínu jsme přišli o další plánované posily a o další dva pak ještě
těsně před sezónou. Takže jsme nastupovali
s kádrem čtrnácti hráčů,“ posteskl si. A jak
tedy vidí své vlastní působení? „Je to pro nás
zkušenost, v něčem dobrá, v něčem špatná.
Budeme se snažit z toho poučit. A věřím,
že nám získané zkušenosti v dalším životě
pomůžou. Bylo to zajímavé, i když asi nejkratší angažmá v mé kariéře,“ uzavřel s trpkým úsměvem Daniel Šmejkal.

Mizerná návštìvnost
gradovala na jaøe
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PROSTĚJOV Před rokem Prostějov slavil. I po nepovedeném závěrečném utkání s Blanskem se totiž mohl radovat ze třetího místa
ve druhé nejvyšší soutěži– nejlepšího umístění v novodobé historii
prostějovského fotbalu. Při tomto úspěchu byl na střídačce coby
hlavní trenér Pavel Šustr. Ten se nyní, po necelém roce ve slovenské
Senici, vrací zpět na Hanou. A vrací se k týmu, kde více než polovinu
hráčů dobře zná.„Chci úspěch, nejdu se sem uklidit,“ zdůrazňuje ambiciózní trenér, který při svém předešlém angažmá pomohl do ligy
třeba Jakubu Matouškovi či Davidu Juráskovi.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Kdy jste začal vážně uvažovat o návratu?
„V podstatě hned, jak se se mnou spojilo vedení
klubu.“
yy Co bylo při vašem rozhodování rozhodující?
„Skutečnost, že se s panem Jurou, se kterým
jsem nejvíce komunikoval, známe. Víme, co od

sebe můžeme očekávat. Navíc od něj jasně zaznělo, že chce, abych šel do Prostějova. To bylo
zásadní.“
yy Takže zkrátka zájem klubu?
„Jasně. Protože se všemi ostatními kluby to
bylo takové oťukávání, zjišťování, pak domlouvání na podmínkách. Tady to bylo jasně dané od začátku. Že prostě chtějí, abych
se vrátil.“
yy Bylo pro vás důležité i to, že se vracíte do
známého prostředí?
„Já musím říct, že mně nevadí nové prostředí a začínat někde znovu. To zase ne.
Samozřejmě mám určitou výhodu v tom,

Pavel Šustr se vrací zpět na Hanou.
Získá v eskáčku další úspěch?
že znám lidi, kteří v klubu pracují, znám
i některé hráče. Pro mě to ale v rozhodování
nebylo zásadní.“
yy V čem byste rád navázal na své předešlé
angažmá v Prostějově?
„No, když jsem přišel, byla situace skoro úplně
stejná jako teď. Jdu do týmu, kdy spoustě hráčů končí smlouvy, i tehdy jsme budovali tým
znovu. Takže nyní budeme intenzivně jednat
s těmi, u kterých chceme, aby pokračovali. Rád
bych vybudoval mužstvo, které by spolupracovalo společně delší dobu. Abychom brali hráče
s potenciálem do budoucna a věřili, že se budou
posouvat a rozvíjet. Na to budeme chtít navázat. Už teď na tom dělám s panem Dudíkem
a s Karlem Kroupou. Hledáme potenciální posily. Chceme se připravit tak, abychom byli ve
druhé lize úspěšní. Tohle určitě řekne i vedení
klubu, že mě s tímto cílem berou.“ (úsměv)

yy Jaké máte plány s posilami? Které posty
budete chtít zejména posílit?
„Obecně se budeme snažit posílit všechny řady.
Myslím si, že Prostějovu scházel hodně střední
útočník. I když kluci, kteří tam hrají, mají kvalitu. Ať už to je Bartolomeu, Kušej na straně třeba,
Píchal v posledním zápase ukázal, že z něj může
něco být… Běhavých, technicky vybavených
hráčů je dost. Chybí ale razantní střední útočník. Uvidíme, budeme navazovat na to, kteří
hráči zůstanou. Troufám si ale říct, že minimálně jeden silovější střední záložník, ale i na postu
středních obránců, stoperů. Tedy každou řadu.
Včetně brankáře.“
yy Herní projev eskáčka nebyl špatný, tým
ale doplácel na produktivitu. Jaký recept
máte na její zvýšení?
„Chci, abychom hráli aktivní, rychlý a přímočarý fotbal. Ale současně musíme držet míč
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PŘÍBRAM, PROSTĚJOV Poslední zápas sezóny měl před sebou o uplynulém
víkendu tým 1.SK Prostějov. V cestě
mu v rámci 30. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY stála exligová Příbram.
Ta byla zpočátku považovaná za jednoho z favoritů soutěže, nicméně nedařilo
se jí. Mizérii Středočechů přitom ještě
prohloubil Prostějov. V závěru sezóny
totiž vstřelil čtyři branky a připsal si
nejjasnější vítězství na jaře. Dvěma góly
se o tři body zasloužil navrátilec David
Píchal.
Příbram zápas začala lépe. Prvních dvaceti
minut byla lepší, aktivnější a nebezpečnější. V 16. se Gembický dostal do útoku,
běžel sám na brankáře, ale Bárta vyběhl
včas a skvěle zakročil. Krátce nato domácí
předvedli pohlednou kombinaci. Výsledkem ale nebyla střela mezi tři tyče, jen roh.
Poté už se ale do hry začal dostávat Prostějov. Nejprve ve 23. minutě Kušej ve vápně
přišel o míč, následoval centr Stříže a pak
opět Kušej, tentokrát střílel. Skóre se ale
podařilo otevřít až ve 30. minutě. Tehdy
předběhl Píchal obránce a dlouhý nákop

poslal hlavou za brankáře – 0:1. Hned nato
mohl Kušej vedení navýšit, z osy hřiště ale
minul růžek branky. Pak ale zabrnkal příznivcům Prostějova na nervy Bialek, který
zariskoval malou domů. Krátce před koncem poločasu si ale Bialek připsal skvělou
nahrávku přes většinu hřiště na Kušeje.
Ten zpracoval, otočil se k bráně a trefil se
po zemi – 0:2.
Druhý poločas začal tak jako první, tedy
větší aktivitou od Příbrami. Fišl předvedl
nepřesnou střelu, Pilík krátce po něm zahrozil nepříjemným centrem. Ale z těchto
obláčků nezapršelo. Naopak v 51. první
minutě zahřmělo na druhé straně. David
Píchal se prosadil po pěkném centru hlavou a vstřelil druhý gól v zápase i v sezóně
– 0:3. Hned nato navíc střílel z úhlu, nicméně rána byla zblokovaná mimo. Přišla
ale 56. minuta a Příbram snížila. Kvída
z hranice vápna pěkně trefil – 1:3. Následovaly šance Koudelky a Kušeje, oba
ale byli nepřesní. Pak ale přišly momenty
Příbramských. Wágner mířil těsně nad, to
Vilotič byl až moc přesný, orazítkoval spojnici. A aby toho nebylo málo, v 69. minutě

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 30. kolo

).3ĝtEUDP²6.3URVWčMRY
%UDQN\.YtGD:iJQHU±D3tFKDO
.XãHM  %DUWRORPHX 5R]KRGÿt 3HWĜtN ± 6ODYtþHN
(0:2)
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1RYRWQê '3URFKi]ND 7UHQpU0DUHN1LNO
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Pozápasové hodnocení trenérù
Daniel ŒMEJKAL - 1.SK Prostìjov:
„V Příbrami jsme zařadili Píchala, který celou sezónu chyběl. A bylo vidět, že nám chyběl typický střední útočník. Po prvních patnácti minutách, kdy byl soupeř lepší na míči, jsme byli lepší,
nebezpečnější. Vyhráli jsme zaslouženě, utkání se nám celkově povedlo.“

vyjádøení trenérského štábu 1.FK Pøíbram
se Veèerníku nepodaøilo získat.
Procházka střílel na druhou tyč – minul.
Domácí byli v těchto momentech lepší
a blízko snížení, či dokonce vyrovnání. To
ale eskáčko odmítlo. V 74. minutě mohl
vstřelit hattrick David Píchal, sraženou
střelu nedostal do brány Urbanec. Následovalo pravidlo nedáš – dostaneš. Wágner
nebyl s přízemní střelou přesný, na druhé

straně naopak naplno Bartolomeu zužitkoval nahrávku ze strany – 1:4. To ale
nebylo vše. Pěknou střelou se prezentoval
Koudelka, ale Smrkovský se proti jeho
střele vytáhl. Hned poté Wágner doklepával do prázdné brány na 2:4. Tentýž hráč
sice ještě jednou zahrozil, skóre už ale tato
šance neovlivnila.
(sob)

Prostějov (sob) – S malým zájmem
fanoušků se dlouhodobě potýká druhá
nejvyšší česká fotbalová soutěž. Potvrdilo se to i v aktuálním ročníku. S velkým
odstupem chodilo nejvíce lidí na exligisty z Opavy a Brna. Zbytek týmů zůstal
výrazně za touto dvojicí. Slabá návštěvnost byla i doménou Prostějova. Eskáčko přivítalo během domácích utkání dohromady necelých 8 000 diváků. To dělá
úrůměr jen něco přes 500 lidí na zápas.
Čísla přitom výrazně zvýšila návštěvnost
na zápasy s Brnem a Opavou. I na ty si
ale našlo cestu jen něco přes 800 diváků.
Naopak zejména na jaře byla návštěvnost bídná, často se nevyšplhala ani na
500 platících diváků. Smutný rekord si
eskáčko připsalo v prosincovém utkání
s rezervou Sparty – 270 lidí! Nutno ale
dodat, že právě během tohoto utkání
mohlo diváctvo výrazně odradit nepříjemné počasí.

a delší čas kombinovat. To jsou věci, co vás
přivedou k tomu, že si vytvoříte šance. A pak
už je to o tom se je naučit proměňovat nebo
na tom aspoň pracovat. Neříkám nic nového.
Prostě jestli chcete dávat góly, tak jsou to věci,
které se musí neustále trénovat, zdokonalovat. To je A. A pak je B, to proměňování.
To jde jen tak, že se to bude poctivě a tvrdě
trénovat.“
yy Máte už představu, se kterými hráči budete dále pracovat?
„Jistě. Vím, že smlouvy na další sezónu mají
Koudelka, Píchal, Bartolomeu, Omale, Zapletal. Vím, že naopak končí Kopřivovi a tam
bych byl rád, aby pokračoval. Abychom mu
pomohli zase nahoru, protože minimálně půlrok neměl moc dobrý. Střížovi sice kontrakt
také končí, věřím ale, že i v jeho případě se domluvíme na pokračování. Pak jsou tam otaz-

níky. Schaffartzik třeba řeší práci, možná ve
školství, čekáme na jeho vyjádření. Urbancovi
končí smlouva a asi čeká, jak se bude vyvíjet
situace na prvoligové scéně. Ale také bychom
chtěli, aby zůstal.“
yy Takže jestli dobře rozumím, kostra týmu
zůstává, s ní jste spokojený. Takže hlavně posílit tým početně?
„Za mě není třeba brát hráče jen do počtu, to určitě ne. V návaznosti na ty, kterým končí smlouva, musíte dovést kvalitní hráče. Jestli chcete hrát
úspěšný fotbal a chcete výsledky, nemůžete si
to dovolit stavět jen na mladých hráčích. Minimálně v obraně musíte být pevní, to znamená
přivést i zkušenost. Takže taková vyváženost.
Namíchat to, abychom se dokázali dobře na
soutěž připravit. Já se pak nebojím práce s mladými hráči, pak věřím, že jsme schopni každého
někam posunout.“

PROSTĚJOV Z posledních dvou zápasů
vydolovali fotbalisté eskáčka tři body.
Po nepovedeném mači s Varnsdorfem
zajížděli Prostějované do Příbrami.
Tam už ale Hanáci soupeři nedali naději. A poprvé v sezóně vstřelili hned čtyři
branky v utkání. Jedním z hrdinů utkání
byl Vasil Kušej. Menší, zato však velice rychlý a obratný fotbalista si udělal
dobré jméno během jara svou aktivitou
a schopností vytvořit si šance. V poslední době je i proměňuje. A zatímco proti
Varnsdorfu za svou snahu odměněný
nebyl, tentokrát se mohl radovat z gólu.
Kušej trefou z prvního poločasu završil
svůj gólový účet během první sezóny
v Prostějově na čísle pět.

bylo jinak. Takové zápasy se hodnotí těžko –
prostě jsme ho nezvládli.“
yy A co v Příbrami?
„Je důležité, že jsme aspoň poslední utkání sezony zvládli. Zpočátku to vypadalo trochu podobně, ale potom jsme se rozehráli a hrozili hodně
z brejků. Soupeř byl vzadu pomalejší a my jsme
to hráli dobře za obranu. První nákop za ni využil od Šáfu Píchy, který dával hlavou gól. Pak
mně dával Kozel, druhý stoper. Tam jsem si to
zpracoval mezi stopery, udělal kličku a dával podél gólmana. Druhý poločas byl o tom, že jsme
se stáhli, oni kombinovali a my hráli na brejky.
Mohli jsme z toho vytěžit víc, mohlo to skončit
třeba 6:2. Ale dali jsme čtyři góly, tak se máme
od čeho odpíchnout do další sezóny.“
yy Eskáčko po sezóně skončilo jedenácté.
Jak toto umístění hodnotíte?
„Je to smutné. Mluvilo se o tom, že chceme hrát
baráž o první ligu, takže jedenácté místo není
optimální. Ale na druhou stranu jsme celé jaro
odehráli v jedné sestavě. Bez výrazných posil.
Měli jsme smůlu první čtyři zápasy, to jsme
prostě prokaučovali. To všichni víme, že výkony byly hrozné. Tam kdybychom je neprohráli,
chytili bychom jiný lauf. Nestálo při nás štěstí,
prostě nic, to bylo rozhodující. Myslím, že bychom se měli dívat spíše na ty pozitivní věci,
že jsme začali hrát fotbal, nějak se chytili, začali
fungovat. Od toho je třeba se odpíchnout dál.“

Å&KWěOLMVPHVH]yQX]DNRQĀLWGţVWRMQě´

Michal SOBECKÝ

yy Jak zní vaše hodnocení utkání z minulého týdne?
„Ve středu zápas s Varnsdorfem byl hodně
náročný. Bylo to několikáté utkání v řadě bez
střídání. Bylo nás dvanáct. Únava na nás byla
vidět, bylo hrozné vedro. Prostě hodně kombinovali, hráli lépe na balónu a byli pohybliví.
My pak naopak byli mrtví, o tom žádná. Zápas
nám nesedl, dostali jsme čtyři góly doma, já
nedal penaltu. Dostali jsme vlastňák na 0:1,
neřešili jsme dobře situace, možná by to pak

celý rozhovor najdete na www.vecernikpv.cz
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FOTBAL

.5$-6.ê3Ĝ(%2508å,
25. kolo:ãWHUQEHUN².UDOLFHQ+  Branky:
D.U\O.XED±.RSHþQêäOXWpNDUW\31.
7|JHO±1ČPþtN -HVHQtN²ÓVWt  Branky:
 0LQND  äLQJRU ±  =DJRO äOXWp NDUW\ 19.
Cekuras, 81. Furik, 90. Cundrla (všichni J). ýHUYHQi
NDUWD83. Nehyba (Ú). * 0RKHOQLFH²9HONp/RVLQ\
  Branky: 14. a 90. Kuba, 16. a 62. Ryba, 44.
Fišara, 86. Srdýnko. äOXWpNDUW\80. Cikryt – 69. Indra. *
åHODWRYLFH²/LSRYi  Branky: 45. Rybka, 56.
Zezulka. * 0HGORY²%RKXėRYLFHSNäOXWpNDUW\
.RSHFNê.UiO7HOtãHN 5DSRWtQ²/XWtQ
  Branky: DâHYþtN&KDUYiW 
=iEĝHK²'RODQ\  Branky: 2NOHãWČN
3XFKU±3tUHNäOXWpNDUW\31. Janák, 38. Puchr, 87.
1t]Nê±)RXNDO'RXEUDYD2XWOê.DOXåD
66. Seibert, 90. Boukhatem.
3UĤEČåQiWDEXOND
1. Šternberk 25 21 0 4 71:14 65 0
 ÒVWt
     
 äHODWRYLFH      
4. Mohelnice 25 16 0 9 66:41 47 2
5. Medlov
25 16 0 9 49:31 46 5
 -HVHQtN
     
 =iEĜHK
     
 /LSRYi
     
 5DSRWtQ
     
10. Velké Losiny 25 9 0 16 44:53 30 1
%RKXĖRYLFH      
/XWtQ
     
%URGHNX3Ĝ      
14. Litovel
24 9 0 15 23:65 25 2
'RODQ\
     
.UDOLFHQ0      
,$7ĜÌ'$6.83,1$$
21. kolo: 0DOHWtQ²ĜHWč]iUQD  Branky: 17. a 57.
Novotný, 44. Beran, 87. Horák. äOXWpNDUW\60. Marák – 40.
D0DUFLQRYäiN &KYiONRYLFH²1iPčäģQ+
 Branka: .UHMþt %čONRYLFH²&KRPRXWRY
 Branky: D9LQNOHU+ORåiQHNäOXWp
NDUW\9LQNOHU+RUþLþiN.XGOLþND9RUiþ 
2OHäQLFH²%RKGtNRY  Branky: 18. Šichor, 30. PeFKiþHN.YDSLO 3DVHND².RQLFH  Branky: 47.
9RMWiãHN*HLHU±D9DãtþHN.DPHQêäOXWp
NDUW\25. Vojtášek, 79. Mako, 80. Orság – 65. Neoral, 81.
3RVStãLO /HVQLFH²3RVWĝHOPRY  Branky: .ĜH
QHN%LWWQHU±âSLþNDäOXWpNDUW\45. Kobza, 83. BittQHU.ĜHQHN±'XVâDIiĜ 7URXEHOLFH²/RäWLFH
  Branky: D.UiþPDUD/ROHND
3XU-DQtþHN.ĜLYiQHN±.QHLIHO)DOWêQHN
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RQLFH
     
2. Olešnice
21 17 0 4 79:22 52 2
 0DOHWtQ
     
4. Chválkovice 21 11 0 10 55:32 36 1
 %ČONR/DãĢ      
 3RVWĜHOPRY      
7. Loštice
21 11 0 10 39:41 31 2
8. Troubelice 21 9 0 12 39:37 28 2
9. Lesnice
21 9 0 12 36:49 27 2
10. Paseka
21 9 0 12 35:48 26 2
11. Chomoutov 21 7 0 14 29:55 23 2
ěHWČ]iUQD      
1iPČãĢQ+     
%RKGtNRY      
,$7ĜÌ'$6.83,1$%
 NROR %čORWtQ ² +). 2ORPRXF Å%´   
Branky: D0DFKiþHN9UiQD±6YUþLQD
äOXWpNDUW\55. Tommalieh, 82. Šustal – 40. Zapletal, 44.
Breznický, 78. Fleischman. * +OXERÿN\ ² 'XE Q0
   Branky:   D  $PEURå  D 
1JX\HQ5HåQê3D]GHUD YO *ROGVFKHLG
$XIIDKUW2UDO±.DLVHU-DQHþHN3D]GHUD
äOXWpNDUW\21. Henkl, 77. Oral – 19. Zubal. * .RVWHOHF
Q+ ² þHFKRYLFH SN   Branky: 85. Preisler
±3HWUåHODäOXWpNDUW\61. Výmola, 90. Schvarz –
43. Haluza, 90. Novák. * 3URWLYDQRY²1RYp6DG\Å%´
SN  Branky: D3RVStãLO)3RVStãLO
M. – 14. Šuba, 19. Ondroušek, 41. Šebora. 6ODYRQtQ
²%HėRY  Branky: D*DVKLM=DEiN
%ROVKDNRY±+UDEDO0DFKDþäOXWpNDUW\59.
+RIIPDQ0ROiþHN±9RMWČFKRYVNê-DQDOtN 
8UÿLFH²/LSQtNQ%  Branky: 65., 69. a 87.
+DORX]ND0DULiQHN±D.RYDĜtN/\NRäOXWp
NDUW\6OH]iN.UDMtþHN RED8 
3UĤEČåQiWDEXOND
 þHFKRYLFH      
 .RVWHOHFQ+     
 þHFKRYLFH      
 +OXERþN\
     
 .RVWHOHFQ+     
4. Nové Sady „B“ 19 12 0 7 52:39 38 1
5. HFK Olom. „B“ 20 13 0 7 49:33 37 4
 %ČORWtQ
     
 %HĖRY
     
 /LSQtNQ%      
 3OXPORY
     
8UÿLFH
     
6ODYRQtQ
     
3URWLYDQRY      
'XEQ0
     
,%7ĜÌ'$6.83,1$$
 NROR +RUQt 0RäWčQLFH ² 2WDVODYLFH   

Branky: D0iGUDĆRSDQ.DUDV±
âSDþHNäOXWpNDUW\'XFDU6ODQLQD3RGKRUQê
.DUDV±+UD]GtUD6NDOLFNê 9UFKRVODYLFH²
7RYDÿRY  Branky: D*DĢDĜtN0DFKiOHN
±DâiOHN=DWORXNDO0H]XOLDQtN
Hodina. äOXWpNDUW\)LDOND-DãHN±0H]XOLDQtN
* 5DGVODYLFH².OHQRYLFH  Branka: 30. Všianský.
äOXWp NDUW\  âLPHþHN  6WRNOiVHN  %DURW 
+RUNê ±  'UHNVOHU  âWČSiQHN  5R]HKQDO 
.RYDORYLFH²2SDWRYLFH  Branky: .UþPiĜ
43. Lukáš, 77. Lýsek – 30. Šigut. * 3LYtQ ² ÓMH]GHF
  Branky: D+êåćDO9HUELFNê±
Fabiánek. äOXWpNDUW\6YR]LO±âtGOR.OREiVND
* åHODWRYLFHÅ%´²ÓVWtÅ%´  Branky: 7. a 55.
Klimek, 40. a 50. Mohapl, 5. Berhauer, 55. Klimek, 76.
'ORXKê=OiPDO±+HOHãLF
3UĤEČåQiWDEXOND
1. Kovalovice 20 16 0 4 55:27 46 2
2. Opatovice 19 12 0 7 51:26 39 2
3. Radslavice 20 13 0 7 47:27 39 3
 äHODWRYLFHÄ%³      
 3LYtQ
     
6. Otaslavice 19 11 0 8 40:39 33 2
 .OHQRYLFH      
 +0RãWČQLFH      
 7RYDþRY
     
ÒVWtÄ%³
     
11. Újezdec
20 5 0 15 34:50 17 0
9UFKRVODYLFH      
13. Troubky
19 4 0 15 28:51 15 3

16. května 2022

WWW.VECERNIKPV.CZ

PROSTĚJOVSKO Po úspěšném minulém týdnu, kdy
se z plného bodového zisku radovali oba účastníci
nejvyšší krajské soutěže z regionu, přišel direkt, který
se ale papírově očekával. Kralice nestačily na lídra soutěže. Na jeho půdě se sice dostaly do vedení, ale to jim nevydrželo ani do poločasu. Lipová zavítala na půdu
Želatovic patřících na špici, a i ta na soupeře nestačila shodně o dvě branky.

PB SCOM
KRAJSKÝ PŘEBOR

,KJMµÜ>@)DKJQ½MJUCJ?G<=M<IF<?Jn<OIT
PROSTĚJOV Náročný souboj čekal v sobotu Lipovou, která vyrazila na půdu Želatovic, jež se na jaře
prezentují velmi dobrou formou. Po vyrovnaném
prvním poločase, kdy byly k vidění šance na obou
stranách, se lámal duel v poslední minutě první
půle, kdy šli domácí do vedení. Ve druhém poločase pak brzy přidali i branku číslo dvě a hosté už na
to nedokázali zareagovat.
Po prvním poločase přitom mohlo být vše jinak. „Odehráli jsme kvalitní zápas proti opravdu kvalitnímu soupeři. V prvním poločase jsme si tam dokázali vytvořit
dobré situace, ale bohužel nám scházela finální fáze.
Soupeř byl o něco aktivnější a držel častěji míč, ale
dařilo se nám ho nepouštět do nebezpečných akcí.
Bohužel ale přišel klíčový moment v poslední minutě
první půle, kdy se domácí dostali do vedení po rohovém kopu a následné skrumáži ve vápně. Kdybychom
to udrželi, mohlo to vypadat jinak,“ prozradil k první
půli kouč Lipové Pavel Růžička.
Ve druhém poločase přidali domácí brzy druhou branku a zápas si pak už vzít nenechali. „Ve druhém poločase to už bylo z naší strany horší a soupeř nás přehrával.

Brzy odskočil na rozdíl dvou branek a my jsme už nebyli schopni najít odpověď. Žádnou výraznější šanci jsme
si už nevytvořili, odjíždíme tak bez bodu. Objektivně
musím přiznat, že si soupeř vítězství zasloužil a gratuluji mu k zasloužené výhře,“ doplnil k utkání Růžička.
Pokusit se vrátit na vítěznou vlnu bude chtít Lipová
v neděli, kdy na svém hřišti přivítá celek Jeseníku.
Výkop je naplánován na 17.00 hodin.
(jaf)

2:0
(1:0)

)&ŅHODWRYLFH

6./LSRYi

Branky: 45. Rybka, 53. Zezulka. Rozhodčí: Slota –
Votava, Matulík. Žluté karty: 51. Vybíhal (L). Diváků: 188.
Sestava Lipové: Holásek – Žilka, Takáč, Milar, Ráček – Musil (88. Holešinský), Stryk, Nakládal, Vykopal – Vybíhal (71. Pekař), Přikryl. Trenér: Pavel
Růžička.

-TCNKEGiVGTPDGTMPG\CUMQéKN[
PROSTĚJOV V rámci 24. kola narazil lídr
krajského přeboru ze Šternberka na poslední
celek tabulky z Kralic. O favoritovi tak nemohlo být pochyb a papírové předpoklady se nakonec také naplnily. Hosté ale nedali kůži lacino a přes hlubokou defenzivu se lídrovi těžce
prosazovalo. Větší kvalitou ale zápas přece jen
zvládl.
Začátek utkání ale nemohl pro Kralice bojující o záchranu vyjít lépe. Už v první minutě se po první
akci prosadil Kopečný. „Podařilo se nám dostat do
brejku a soupeře jsme možná trochu překvapili.
Kopečný naštěstí nezaváhal a trefil se přesně k tyči.
Šli jsme tak brzy do vedení. Soupeř ale ukazoval své
kvality a jasně diktoval tempo zápasu. My jsme se
snažili hluboko zalézt a nenechávat mu prostor k finální fázi, ale nepodařilo se nám vedení udržet ani
do poločasu. Šli jsme do kabin za stavu 2:1, kdy se
domácím podařilo skóre otočit,“ ohlížel se za první
půlí kouč Kralic Karel Trnečka.
Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil, ale Kralice nadále držely těsný výsledek a stát se tak mohlo
cokoliv. Rozhodnutí se domácí dočkali až osm minut před koncem, kdy se jim podařilo navýšit vedení
na rozdíl dvou branek. „Tam už bylo o bodech jasno.
Měli jsme tam ještě jednu velkou šanci, kdy jsme
mohli dát na 3:2, ale to by byla pravděpodobně jen
kosmetická úprava. Soupeř vyhrál zcela zaslouženě

3:3

2:3
(0:2)

3:1
(2:1)

6.3DVHND

6RNRO.RQLFH

Branky: Vojtášek, 55. Geier – 22. a 44. Jašíček,
58. Kamený. Rozhodčí: Kreif – Chládek, Lizna. Žluté karty: 25. Vojtášek, 78. Mako, 80.
Orság – 65. Neoral, 81. Pospíšil. Diváků: 160.

Sestava Konice: Hradečný – M. Drešr
(67. Vyroubal), M. Bílý, Neoral, R. Krása
(85. Procházka) – Pospíšil (85. F. Bílý), M.
Škrabal, Kořenovský, J. Krása – Kamený
(80. Knoll), Jašíček Trenér: Petr Ullmann.

PROSTĚJOVSKO Vesměs nedobře dopadly zápasy regionálních týmů v I. B třídě Olomouckého
KFS, skupině B. Tři ze čtyř zástupců totiž padly a dva rovnou propadly. Ve velkých problémech je
Haná Prostějov: na podzim jednu dobu první celek soutěže je najednou pátý. Aktuálně táhne
šňůru už čtyř proher. Totéž se dá říct i o Smržicích, které zažívají katastrofální jaro, když sbírají samé vysoké porážky. O víkendu přišla další,
tentokrát v poměru 1:6. Padly ale také Mostkovice, které střídají výhry a porážky. Jediný úspěšný celek z Prostějovska tak byl výběr JesenceDzbelu. Doma uspěl 2:1 a stále tak srdnatě bojuje o záchranu.

I.B třída skupina B

Haná v krizi, Smržice schytaly debakl
2:1
(0:0)

6.-HVHQHF']EHO

7-6RNRO
'RORSOD]\

Branky: 64. P. Mrňka, 81. Burian – 50.
Tomíček. Rozhodčí: Salva – Mynařík,
Kubalák. Žluté karty: 85. R. Burget.
Červená karta: 85. Dohnal. Diváci:
80.
Sestava Jesence-Dzbelu: R. Burget – J.
Žouželka, Muller (80. Hegr), D. Mrňka, V.
Čížek (46. Kostík), Burian, Furle, P. Mrňka, L. Žouželka (68. Hradil), Laštůvka,
D. Čížek (89. Matějka). Trenér: Jaromír
Krása
Hodnocení předsedy trenéra Jaromíra Krásy se Večerníku do redakční uzávěrky nepodařilo získat.

6:1
(3:1)

).ÃWHUQEHUN

+DQi3URVWđMRY

Branky: 31. Odstrčil, 36. a 43. Teichmann, 65.
Dittrich, 75. Jiří Gábor, 82. Mudrák - 20. Patrik
Gábor. Rozhodčí: Ondráček – Zemánek, Damek. Žluté karty: 57. Vašička, 63. Teichmann
– 63. Kumstát, 81. Cibulec. Diváků: 150.
FK Šternberk „B“: Malina – Kadlík (66.
Dunka), Mikula, Vašička, Smrček – Mudrák,
Jiří Gábor, Feranec (46. Hlaváč), Odstrčil –
Dittrich (83. Kučera), Teichmann (82. Šogor). Trenér: Martin Šíp.
Haná Prostějov: Marák – Hladký, Trnavský,
Kumstát (66. Vitásek), Světlík (76. Jančiar) –
Novák, Krupička, Mazouch, Typner – Cibulec, Gábor. Trenér: Daniel Kolář.

HodnocenítrenéraHanéPVDanielaKoláře: +RGQRFHQtWUHQpUD6PUåLF,YR=ERåtQND
„Zasloužené vítězství domácích. I když nemůžu VHGRUHGDNþQtX]iYČUN\QHSRGDĜLOR]tVNDW
svému týmu upřít snahu a bojovnost a rozdíl
branek je pro nás možná až moc krutý, tak byl do7-6RNRO
mácí tým lepší a my na něj dnes bohužel neměli.“
0RVWNRYLFH

6:0
(4:0)

).9HONi%\VWİLFH

7-6PUņLFH

Branky:  D  .ROHþNiĜ  D 
6FKXOPHLVWHU.RXSLO+RUQLFK±
â9HUQHU5R]KRGþtâPtG±9tW%ĜHþND
äOXWpNDUW\.RXSLO±09HUQHU
 .RWOiU Diváci:  6HVWDYD 6PU
åLF.LQWU±âQDMGU 0DUWLQiN äiþHN
.RWOiU09HUQHU/XåD3OHYD .RWOiU 
.DSUiO6WXGHQê.UDWRFKYLO .RYiĜ â
9HUQHU7UHQpU,YR=ERåtQHN

0:3
(0:0)

Kontumace!

PGO¾JT¾éG

PROSTĚJOV Taková situace se
nevidí příliš často ani v nižších soutěžích... Neděle měla v rámci krajského přeboru nabídnout jeden
z důležitých záchranářských bojů,
který zajímal i Kralice na Hané. Do
Brodku u Přerova měli dorazit hráči Litovle, ale utkání se neodehrálo. Hostující celek se totiž potýká
s nedostatkem hráčů a už dopředu
avizoval, že na zápas neposkládá
dostatečný počet hráčů.
Klub sestavu látá už od začátku jara
a tabulkou se nadále propadá. Nyní
přijde na řadu tučná pokuta a je
otázkou, jak to bude v následujících
týdnech. V Litovli se ale problémy
postupně nabalují, protože už v předchozích zápasech byli na soupisce často hráči vyššího věku, kteří byli registrováni jen pár dnů před utkáním. Nyní
se už ani s těmito „posilami“ mužstvo
nesešlo. Jak to bude vypadat v následujících týdnech, zatím jasno není,
stejně nejasná je budoucnost klubu
v nejvyšší krajské soutěži.
(jaf)

SK
+DĦRYLFH

Branky: 3ĜLGDO/XERPtU2WDYD
/XNiã2WDYD5R]KRGþt9\EtUDO±9L
OtPHN.DãW\OäOXWpNDUW\+ODYLQND
Diváci:6HVWDYD0RVWNRYLF=DSOH
WDO±'UiEHN0LODU1ČPHþHNâODPERU
)RUHW  6YRERGD  - .DUDILiW âOp]DU
.UDWLQD /DFLND  :RONHU  .D]GD
+UDMtFtWUHQpU2QGĜHM0LODU
+RGQRFHQtKUDMtFtKRWUHQpUD0RVWNRYLF
2QGĜHMH0LODUDVHGRUHGDNþQtX]iYČUN\
QHSRGDĜLOR]tVNDW
(sob)

3Ĝ(%252)6,,7Ĝ

3Ĝ(%252)6,,,7ĜÌ'$6.83,1$$

MSDL ST.

MSDL ML.

21. kolo: %URGHN X .RQLFH ² 'UæRYLFH   
Branky: D.ROiĜ.RXGHOND±.RONRS 
'REURPLOLFH²1H]DP\VOLFH  Branky: 47.
9iFODYtN5LFKWHU±3OHYD3DYHOND
Musil. äOXWpNDUW\65. Blumenstein, 76. Fialka – 70.
Hájek. * 2OäDQ\²8UÿLFHÅ%´  Branky: 10.
3RVStãLO+DQVO.ROHĖiN±D9RGiN
äOXWp NDUW\  (OVQHU ±  9RGiN  +XGVNê
* 1čPÿLFH Q+ ² 3WHQt    Branky: 2.,
D-RUGiQD3ČQþtNäXSND
Studený – 62. Holinka, 79. Novák, 87. Vyroubal.
* 3OXPORYÅ%´²%URGHNX39  Branky:
37. Surma, 77. Kiška – 29., 39., 59. a 78. Švéda, 27.
Bureš. * 9tFRY².UDOLFHQ+Å%´  Branky:
D.YDSLO3HWUåHOD YO 3DJiþ±
3HWUåHODäOXWpNDUW\5ĤåLþND3HWUåHOD
=DWORXNDO'RNRXSLO3HMĜLPRYVNê YãLFKQL
K). * 7LäWtQ²9UDKRYLFH  Branky: 53. a 65.
Jansa, 25. Bosák – 18. Hanák. äOXWp NDUW\ 32.
Oulehla, 33. Jansa – 30. Varga.
3UĤEČåQiWDEXOND
1. Brodek u PV 21 20 0 1 79:27 58 2
 9tFRY
     
 'UåRYLFH
     
4. Kralice n./H. „B“21 13 0 8 60:39 39 1
5. Nezamyslice 21 12 0 9 55:41 37 1
 'REURPLOLFH      
 8UþLFHÄ%³      
8. Plumlov „B“ 21 10 0 11 48:52 28 3
9. Brodek u Konice21 10 0 11 41:58 28 2
1ČPþLFHQ+     
11. Vrahovice 21 8 0 13 38:60 24 3
12. Olšany
21 8 0 13 53:71 23 1
3WHQt
     
7LãWtQ
     

 NROR %HGLKRäģ ² %LVNXSLFH   
Branky:  +UXEê ±   D  .RYDĜtN 
D$OH[\2UGHOW 3DYORYLFH²2WDVODYLFH
Å%´ SN   Branky: 55. Svoboda – 75.
Makoš.
3UĤEČåQiWDEXOND
1. Kostelec n./H. „B“ 10 9 0 1 44:12 27 1
2. Výšovice
9 8 0 1 43:11 24 1
3. Pavlovice
9 4 0 5 16:16 14 0
4. Otaslavice „B“ 9 5 0 4 26:31 12 3
 %HGLKRãĢ
      
6. Biskupice
10 3 0 7 23:36 9 0
 äHOHþ
      

25. kolo: Poruba – Frýdek-Místek 2:5 (1:2). Branky: 13.
Máša, 89. Fula – 44. a 46. Šponer, 4. Slipchenko, 63. Kulhánek,
73. Babych. äOXWp NDUW\ 35. Tannert, 43. Chelmecký, 65.
Kantor – 90. Kulhánek. * .URPčĝtæ²2SDYDÅ%´  
Branky: 1RYRVDG0ČUND -LKODYD²+OXÿtQ  
Branky: 5. Och, 55. Šancl, 59. Jiroušek – 29. Haala. äOXWp
NDUW\59. Vraj, 73. Hon (oba H). * %DQtN2VWUDYDÅ%´²7ĝLQHF
  Branka: 4. Zabystrzan. äOXWpNDUW\45. Štaubert,
72. Konate – 62. Mieszek, 63. Hamrozi (oba T). * 3URVWčMRY
²6ORYiFNR  Branky: 3ČþHN*RWWZDO±
5ĤåLþNDäOXWpNDUW\%DåDQW+RUiN±-RQiã =OtQ
Å%´²ãXPSHUN  Branky: 0DOHĖiN±(OãtN
äOXWpNDUW\*DUDMD9DOHQWD RED=  =QRMPR²/täHė
   Branky: 59. Navrátil – 20. Tipoas, 75. Toczyski.
äOXWpNDUW\61. Špalek, 82. Šuba – 57. Nechvátal, 59. Fiala,
.RYDĜtN =EURMRYND%UQRÅ%´²6LJPD2ORPRXFÅ%´
  Branky: .ROHþNiĜ0DOê±+DSDOäOXWp
NDUW\.ROHþNiĜ±=ERåtQHN
3UĤEČåQiWDEXOND
1. Sigma Olomouc „B“ 25 19 3 3 57:22 60
2. Jihlava
25 18 3 4 79:19 57
3. Slovácko „B“
25 15 4 6 43:28 49
4. Zbrojovka Brno „B“ 25 14 3 8 57:38 45
 /tãHĖ
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 3URVWčMRY
     
 =OtQÄ%³
     
9. Znojmo
25 9 5 11 44:42 32
10. Šumperk
25 9 4 12 42:60 31
+OXþtQ
     
)UêGHN0tVWHN
     
7ĜLQHF
     
14. Poruba
25 7 1 17 41:65 22
.URPČĜtå
     
16. Opava „B“
25 4 6 15 24:57 18

25. kolo: 3RUXED ² )UëGHN0tVWHN    Branky:
62. Volný – 73. Cudzik. * .URPčĝtæ²2SDYDÅ%´  
Branky: 0ČUND3ROWRUDQRV±%ODKXW$QGUOH
7RPtþHN -LKODYD²+OXÿtQ  Branky: 24., 33.
D3LYQLþNDD+XGiN6WDQČN'ROHMãt %DQtN
2VWUDYDÅ%´²7ĝLQHF  Branky: D%DNUOtN
9R]QtN/DFLQD)LOLSVNê.\VLONR±3LHWHU
Majetný. äOXWiNDUWD3. Klocek (T). * 3URVWčMRY²6ORYiFNR
Å%´  Branky: &KPHODĜ±%tOHN.UHPUäOXWi
NDUWD.RODĜtN 6  =QRMPR²/täHė  Branky: 34.
.RXNDO±D6HGOiN.Ĝtå.OLPRYLþâSLOND
Linger. äOXWpNDUW\âWČSiQHN5\ãDYê±$QLRO
Kamoj. * =OtQÅ%´²ãXPSHUN  Branky: 90. Hodulák
– 37. Tymchenko, 61. Podhorný. äOXWpNDUW\77. Ondroušek
– 32. Podhorný, 62. Valenta. * =EURMRYND%UQRÅ%´²6LJPD
2ORPRXF Å%´    Branky:  D  9LNWRUtQ 
D  9HþHĜD  +DMQRYLþ ±  .RODĜtN äOXWi NDUWD 75.
=DKUDGQtþHN 62 
3UĤEČåQiWDEXOND
1. Jihlava
25 21 2
2. Slovácko „B“
25 21 2
3. Zbrojovka Brno „B“ 25 20 1
4. Sigma Olomouc „B“ 25 17 3
 %DQtN2VWUDYDÄ%³   
 7ĜLQHF
  
7. Opava „B“
25 12 3
 =OtQÄ%³
  
 /tãHĖ
  
3URVWčMRY
  
+OXþtQ
  
)UêGHN0tVWHN
  
.URPČĜtå
  
14. Znojmo
25 3 2
15. Šumperk
24 3 1
16. Poruba
25 2 3
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Hodnocení trenéra Určic
Petra Gottwalda
„V první řadě musím podotknout, že
to byl asi nejhorší Lipník, co jsem za
kariéru zažil. Moc špatný soupeř, od
začátku bylo vidět, že se jim moc nechce hrát, bylo na ně horko. Potom už
museli vystřídat, vystřídali všechny.
Ani to jim moc nepomohlo, ale my se z
toho nějak nemohli dostat, i když jsme
vedli. Pak jsme prohrávali 2:1, ale pořád jsem věřil a doufal, že jsme schopni to otočit. Nakonec jsme to otočili a
v závěru z rohu inkasovali na 4:3. Kdybych měl být ale přesný, tak zasloužené vítězství. Neměli jsme obdržet ani
jednu branku. Poločas měl skončit tak
3 nebo 4:0 a druhý jsme se konečně
rozstříleli, i když jsme si to zdramatizovali. Na hráčích bylo vidět, že mají
vůli, chtějí vyhrát. Viděli, že Lipník je
momentálně špatný. Takže zasloužené
vítězství a tři body do tabulky.“

MSLŽ

Fotbalistky eskáčka přijely ze Zlína bez bodů
PROSTĚJOV Pátý souboj v letošním
ročníku odehrály proti sobě celky Prostějova a Zlína v rámci Moravskoslezské ligy
žen. Tentokrát to bylo na půdě Valašek
a domácí hráčky se mohly radovat z vítězství o čtyři branky. Průběh zápasu ale
výsledku příliš neodpovídá a svěřenkyně
kouče Vybíhala může mrzet především
špatná produktivita a malý důraz před
oběma brankami.
=OtQ

3URVWđMRY

5(/$;&(17580*Ð/.5$-6.ê3Ĝ(%25'25267
 NROR ãWHUQEHUN ² &KRPRXWRY   
Branky: D*iERU'XQND±%RODäOXWp
NDUW\0DOLQD9DĜHFKD*iERU±6OR
YiþHN .RQLFH²-HVHQtNSN  Branky: 48.
D&HWNRYVNê±3ODQê3ROþiNäOXWpNDUW\
&HWNRYVNê.YDSLO+DYOtþHN±9DOtþHN
.UXåtNýHUYHQiNDUWD3ROþiN 6ODYRQtQ
² %URGHN X 392WDVODYLFH    Branky: 9.
D3VRWD.ODEDþND5R]ORåQtN*DU]D
3VRWD3DYHOND±9DVV'YRĜiN
Kupka. * 7RYDÿRY².R]ORYLFH  Branky:
D.XEDQ1ČPHF1LHVQHU þHFKR
YLFH²'XEQ0  Branky: 15. Rozehnal,
49. Faltýnek – 24. Prokeš. äOXWpNDUW\'RVHGČO
±=ERåtQHN 1RYp6DG\²þHUQRYtU  
Branky: 3tUHN)RMWtN±&KDU\NRYäOXWp
NDUW\-tOHN)RMWtN±2SSO 0RVWNRYLFH
.RVWHF²=iEĝHK  Branky: 21. Petr, 39.
)LQN±âtQ
3UĤEČåQiWDEXOND
1. Kozlovice
21
2. Šternberk
21
3. Nové Sady
21
 -HVHQtN

 6ODYRQtQ

6. Konice
21
7. Mostk.-Kostelec 21
 ýHUQRYtU

 ýHFKRYLFH

10. Chomoutov
21
 7RYDþRY

 'XEQ0

 =iEĜHK

14. Brodek u PV/Otas. 21

20
15
14


10
11


9



1

0
0
0


0
0


0



0
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7


11
10


12



20

93:20
61:31
46:41


50:44
35:32


50:61



26:91

59
44
40


33
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27
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Plumlovský tým měl pauzu.
A co derby?

Sestava Určic: Sohlich – Mašek, Zelina, Rus,
Rotschedl (64. Krajíček) – Halouzka, Slezák
(88. Vaverka), Menšík, Mariánek, Handl –
Dadák (46. Frehar). Trenér: Petr Gottwald

PROSTĚJOV Pátý
souboj v letošním
ročníku odehrály proti
sobě celky Prostějova
a Zlína v rámci Moravskoslezské ligy žen. Tentokrát to bylo na půdě Valašek
a domácí hráčky se mohly radovat z vítězství o čtyři branky. Průběh zápasu ale
výsledku příliš neodpovídá a svěřenkyně kouče Vybíhala může mrzet především špatná produktivita a malý důraz před oběma brankami.

4:0
(3:0)

/,2163257%7ĜÌ'$6.83,1$%

3Ĝ(%252)6,,,7ĜÌ'$6.83,1$%

„Do zápasu jsme vstoupili špatně, nepodrželi jsme míč. Soupeř nás ze začátku zápasu
mačkal. Měli jsme problém se dostat na jeho
polovinu. Postupem času jsme se dostali do
nějakých šancí. Ty jsme klasicky neproměnili
a svým způsobem jsme si všechny tři branky v první půl dali sami. Po našich chybách
v obraně padly góly. Klidně ale poločas mohl
být 2:3 nebo i 3:3, ale naše koncovka byla
špatná. Do druhého poločasu jsme udělali
dvě změny a bylo to vidět. Mladí se snažili.
Dostávali jsme se do šancí. Rychle jsme snížili
na 3:1, vzápětí na 3:2 a dostat hosty pod tlak.
Měli problémy v obraně, spoustu šancí jsme
neproměnili. Hlavně pět minut před koncem
jsme byli sami před brankářem, neproměnili
jsme. Naštěstí jsme v 90. minutě vyrovnali na
3:3. Penalty byly ze začátku dramatické: ze začátku jsme dvě neproměnili a v závěru to hosté nezvládli a máme tak druhý bod. Hlavně za
druhý poločas bych chtěl hráčům poděkovat,
že se nevzdali a odbojovali to.“

Branky: 21. Illéšová, 35. a 67. Machů, 43. Ševčíková. Rozhodčí: Tomanec. Žluté karty: 65.
Kopečková (P). Diváků: 50.
Sestava Prostějova: Bednaříková – Zapletalová, Koudelková, Mokbel, Tanenbergerová
– Vykopalová, Kopečková, Pitáková, Suchán-

17. kolo: 0RUDYVNë%HURXQ²6ODWLQLFH  
Branky: D0XåiWNR±)LDOD*DU]LQD
79. Kurfürst, 81. Valsa. äOXWpNDUW\âOtåHN
Kašpar (oba MB). * þHUQRYtU ² .RæXäDQ\ SN
(1:1). Branky:  0iþDOD ±  5RQþiN äOXWp
NDUW\+UVWND±%RKiþHN 9HONi%\VWĝLFH
² 6PUæLFH    Branky:  D  .ROHþNiĜ
53. a 70. Schulmeister, 10. Koupil, 42. Hornich – 84.
Verner. äOXWp NDUW\ 73. Koupil – 44. Verner, 73.
Kotlár. * ãWHUQEHUNÅ%´²+DQi39  Branky:
 D  7HLFKPDQQ  2GVWUþLO  'LWWULFK 
*iERU  0XGUiN ±  *iERU äOXWp NDUW\ 57.
9DãLþND7HLFKPDQQ±.XPVWiW&LEXOHF
* +QčYRWtQ²9HONë7ëQHF  Branky: 9., 18.
D.ĜLåDQ+ROXE±.RYDĜtN -HVHQHF²
'RORSOD]\  Branky: 0UĖND%XULDQ
±7RPtþHNäOXWpNDUW\85. Burget (J). ýHUYHQi
NDUWD  'RKQDO '   0RVWNRYLFH ² +DėRYLFH
  Branky: 3ĜLGDO2WDYD/XERPtU
Otava Lukáš.
3UĤEČåQiWDEXOND
 9HONi%\VWĜLFH     
 .RåXãDQ\      
3. Slatinice
21 16 0 5 68:29 47 1
 +QČYRWtQ
     
 +DQi39      
6. Šternberk „B“ 21 10 0 11 55:40 30 2
 0RVWNRYLFH      
8. Mor. Beroun 21 10 0 11 59:49 29 3
9. Velký Týnec 21 9 0 12 48:56 27 0
'RORSOD]\      
+DĖRYLFH      
ýHUQRYtU
     
6PUæLFH
     
-HVHQHF
     

11. kolo: %URGHN X .RQLFH Å%´ ² =GčWtQ SN
  Branky:  *UHSO  9LþDU ±  D 
$GDP +YR]G²þHFK\S.  Branky:
D3ROHV'RVWiO*UXOLFK±5RXV
 'REUDQVNê äOXWp NDUW\  %RåHN - 
%RåHN7 9LOpPRY²3URWLYDQRYÅ%´SN  
Branky: 'YRĜiN±0HQãtNäOXWpNDUW\58.
âNĤUHN ±  9\EtKDO  .ROLQVNê  0HQãtN
* .ODGN\ ² 3ĝHP\VORYLFH    Branky:
49. Tichý, 63. Zapletal – 12. Tyl. äOXWpNDUW\ 82.
7RYiUHN±ěHKXOND7\O
3UĤEČåQiWDEXOND
1. Kladky
14 10 0 4 45:16 32 1
 3ĜHP\VORYLFH       
3. Hvozd
14 11 0 3 49:23 31 2
4. Luká
13 8 0 5 33:28 23 1
5. Protivanov „B“ 13 8 0 5 20:21 21 4
 ýHFK\S.       
7. Vilémov
13 3 0 10 29:25 13 0
 =GČWtQ
      
9. Brod.k u Kon. „B“13 0 0 13 16:60 2 0

4:3

)&.UDOLFHQD+DQp
Sestava Protivanova: Piták – Liška, Ondroušek (66. Dvořák), M. Pospíšil, Kropáč –
D. Sedlák (46. Fiedler), V. Nejedlý, Růžička,
Branky: 27. a 82. Kryl, 36. Kuba – 1. Kopečný. RozMusil (46. Z. Pospíšil) – F. Pospíšil, R. Sedlák
hodčí: Jurčák – Doležal, Šteier. Žluté karty: 31. Tö(75. L. Nejedlý). Trenér: David Novotný
gel – 68. Němčík. Diváků: 202.
Sestava Kralic: Peka – Němčík, Hlačík, Prokop,
Dvořák – Studený, Novotný – Baran, Jurtík, Kopeč- Hodnocení trenéraProtivanova
ný – Šup. Trenér: Karel Trnečka.
Davida Novotného

-QPKEGRąKXG\NC\2CUGM[FCNwÊXÚJTW LITOVEL
míči dostal Kamený a zakončil krásně.
Znovu jsme tak šli do vedení. Soupeř
hrozil z dlouhých míčů a dělal nám tím
problémy, ale my už jsme si výhru utéct
nenechali a jsme opravdu rádi, že se nám
ji podařilo udržet, protože dnes to byl
opravdu náročný souboj. Skvělé výkony
dnes podala řada hráčů v čele s Martinem
Neoralem a hlavně musím vyzdvihnout
Martina Bílého, který v sedmnácti letech
dostal důvěru a odehrál zápas opravdu
skvěle, i když to neměl proti urostlým
útočníkům vůbec snadné,“ uzavřel kouč.
(jaf)

´
zapasove
´
menicko

2TQVKXCPQX\CRUCNFXCDQF[7TéKEGVąK

PROSTĚJOV Opět se zadařilo a Konice má další zářez na cestě za titulem.
Tentokrát se jí podařilo získat všechny body v Pasece, i když duel nebyl zcela
jednoduchý. Po prvním poločase to vypadalo velmi slibně a Konice vedla o dvě
branky. Po deseti minutách druhé půle ale bylo skóre srovnané. Utkání ale o
chvíli později rozhodl Kamený, protože tento náskok si už hosté vzít nenechali.

Na začátku druhé půle ale přišla brzká korekce a následné srovnáni. „Poločas tak byl
2:0 a kluky jsem upozorňoval, že musíme
pokračovat, jako by to byla remíza, protože se může stát cokoliv. Jenže vstup do
druhé půle jsme nezachytili a brzy jsme
dostali první branku po střele z větší vzdálenosti. O pár minut později nám propadl
míč a bylo srovnáno, což bylo nepříjemné,
protože soupeř byl na koni a začínalo se od
znovu,“ připomněl první desetiminutovku
druhé půle, která Konici nevyšla.
„Nám se ale naštěstí podařilo rychle zareagovat a po rychlé akci se k odraženému

I.A třída skupina B

a ukázal, proč je na prvním místě tabulky,“ doplnil
ke druhé půli i zápasu Trnečka. Podle kouče se také
jasně projevila daleko lepší a kvalitnější lavička.
„Když jedete na zápas v jedenácti a soupeř pětkrát
vystřídá, tak to na rozložení sil je také znát. Já, když
jsem tam dnes stál sám, tak jsem se i trochu bál. Bohužel to ale nevypadá, že by to do dalších kol mohlo být lepší, protože někteří z hráčů už nezasáhnou
určitě do konce ročníku. A například o Hlochovi
nemám vůbec žádné zprávy. Budeme ještě bojovat,
6.3URWLYDQRY
7-6RNRO8UćLFH
)&.RVWHOHFQD+DQp
ale když ani netrénujeme a hrají i zranění, tak je to
špatně,“ dodal kouč.
(0:3)
(1:1)
(0:0)
).1RYp6DG\
7-6SDUWDN
7-6RNRO
SN
Pokusit se o připsání dalších bodů se budou chtít
SN
Å%´
/LSQtN
ĆHFKRYLFH
Kralice v příštím kole na půdě Zábřeha, kde však
mohou také spíše překvapit. Utkání je na progra(jaf) Branky: 52. a 90. F. Pospíšil, 56. M. Pospí- Branky: 64., 69. a 87. O. Halouzka, 8. Mariá- Reportáž čtěte ve fotbalové rozhledně na
mu v neděli od 17.00 hodin.
šil – 14. Šuba, 90. Ondroušek, 41. Šebora. nek – 44. a 58. Kovařík, 90. Lyko. Rozhodčí: straně 41.
Rozhodčí: Slota – Hrbáček, J. Horák. Žluté Dokoupil – Přenosil, A. Horák. Žluté karty:
).ÃWHUQEHUN
karty: 90. F. Pospíšil. Diváci: 213
90. F. Pospíšil. Diváci: 88

I.A třída skupina A

„Dneska jsme hráli v Pasece, kde nás čekal
hodně nepříjemný a silový soupeř, který
na nás byl velmi dobře připravený. Je tam
navíc specifické o něco užší hřiště, takže je
zde spousta soubojů. Dneska jsem kladl
klukům na srdce, abychom hráli poctivě
odzadu a spoléhali na rychlé protiútoky.
V prvním poločase jsme to plnili výborně
a hráli jsme dobře. Dvakrát z toho vyšel
nejlépe Jašíček, kdy šel sám na brankáře a
počínal si mazácky. Měli jsme tam i další
šance, ale ty už gólovou radostí neskončili,“ prozradil k prvnímu poločasu kouč
Konice Petr Ullmann.
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PROSTĚJOVSKO Zajímavé výsledky přinesl víkendový program I. A třídy skupiny B. Alespoň pro zástupce
Prostějovska. Mužstvo Čechovic až v penaltách udolalo Kostelec. A přiblížilo se postupu do krajského přeboru.
Určice dokázaly porazit trápící se Lipník, nasázely mu čtyři branky. Hattrickem se blýskl Halouzka. A Protivanov
také zvítězil, byť jen za dva body. Plumlov tentokrát odpočíval, měl volný los.

ková – Zahradníčková, Daňková. Střídaly:
Domesová, Barešová, Vičarová, Ležanská. Trenér: Matěj Vybíhal.
Hodnocení trenéra
Prostějova Matěje Vybíhala:
„Pro lidi, kteří si to jen přečtou a na zápase
nebyli, to bude znít bláznovsky. Paradoxně
si troufám tvrdit, že jsme odehráli zatím nejlepší zápas proti Zlínu v rámci celé sezóny.
Měli jsme velkou převahu v prvním poločase a do desáté minuty jsme mohli pohodlně
vést, jenže jsme šance nedali a soupeř nás
trestal, kdy jsme po našem nedůrazu a dobře zahraném přímáku prohrávali po poločase 3:0. Podle obrazu hry to ale mělo být
opačně. Ve druhé půli se hra už vyrovnala,
soupeř hrozil z brejku a jeden proměnil.
Měli jsme další řadu šancí, ale branku bychom nedali, ani kdybychom hráli do zítřka... Bohužel. Holkám těžko vyčítat dobrý
výkon, jen nám schází klid a větší důraz
v zakončení.“
(jaf)

´
zapasove
´
menicko

3ÔHERU2)6VWDUvÉFKz½NÕ
19. kolo, sobota 21. května, 10.00 hodin:
Brodek u Prostějova – Jesenec-Dzbel/Přemyslovice (neděle 22. května, 10.00), Smržice/Kostelec na Hané – Protivanov (neděle 22. května, 10.45), Brodek u Konice/
Lipová – Vícov/Plumlov (9.00), Vrahovice
– Určice, Mostkovice – Otaslavice, Bedihošť
volný los
3ÔHERU2)6PODGvÉFKz½NÕ
19. kolo, neděle 22. května, 10.00 hodin:
Protivanov – Haná Prostějov (sobota 21.
května, 9.30), Držovice – Kralice na Hané
(9.00), Hvozd – Pivín (12.45), Otaslavice –
Horní Štěpánov/Konice, Bedihošť – Vícov,
Určice – Lipová/Brodek u Konice
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši návštěvu!
(sob)

www.vecernikpv.cz

Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Dvacáté pokračování „A“ skupiny I.B třídy
Olomouckého KFS nabídlo kompletní představení všech čtyř
celků z regionu. Už v sobotu vše
spustily Otaslavice, kterým ale zápas v Horních Moštěnicích vůbec nevyšel, schytaly tak debakl. V neděli
se špatným výkonem doma prezentovaly i Vrchoslavice. Naopak formu potvrzují Klenovice, které si tentokrát vyšláply i bez svého trenéra na Radslavice, a Pivín doma potvrdil roli favorita proti Újezdci.

I.B třída skupina A

Klenovice a Pivín slaví,„Metle“

a„Vrchátka“ se moc nepředvedly
5:1
(3:0)

6RNRO+RUQt
0RÆWđQLFH

6RNRO
2WDVODYLFH

Sestava Klenovic: Polák – Bridzik, Owusu,
César, Popelka – Zapletal, Dreksler, Rozehnal,
Grepl (77. Spálovský) – Štěpánek, Všianský.
Asistent trenéra: Roman Cibulka.
Hodnocení kapitána Klenovic
Tomáše Rozehnala: ¨
„Vybojované, ale o to cennější vítězství. Jeli jsme
do Radslavic potvrdit dobrou formu zvláště
na venkovních hřištích, a to se nám povedlo.
V úvodu jsme vlastními chybami nabídli soupeři možnosti ke skórování, štěstí bylo ale na
naší straně. Pak měli jít soupeři do deseti, ale
nestalo se. My na to však odpověděli nejlepším
možným způsobem a hlavou se prosadil Všianský. Byli jsme i nadále nebezpečnější a podobný
scénář se udál i ve druhé půli. Soupeř se snažil
o vyrovnání, ale dnes jsme bojovali jako jeden
muž a udrželi čisté konto. Potěšili jsme tak nejen
naše věrné fanoušky, ale na dálku i kouče chytajícího bronz na Kanárských ostrovech.“

Branky: 30. a 54. Mádr, 35. Karas, 45. a 54. Ďopan – 72. Špaček. Rozhodčí: Novák – Smékal,
Valouch. Žluté karty: 29. Ducar, 40. Zedek, 49.
Podhorný, 52. Slanina, 71. Karas – 53. Hrazdíra,
81. Skalický. Diváků: 86.
Sestava Otaslavic: Sika – Ruszó, Maňák,
Koudela (57. Skalický), Hrazdíra – Gerneš
(75. Gottwald), Vogl, Drmola, Hon – Špaček,
Zatloukal. Trenér: Jiří Hon.
Hodnocení trenéra Otaslavic Jiřího Hona:
„V utkání jsme předvedli výkon podobající
se antifotbalu. Soupeři jsme doslova darovali
pět gólů z našich neuvěřitelných chyb, nám na
hřišti chybělo úplně všechno. Už v šatně před
začátkem jsem měl divný pocit a na hřišti se to
jen umocnilo. Přišlo mi, že hráči už jsou hlavami někde večer na oslavě, neodevzdali jsme
6RNROY3LYtQđ
tam ani polovinu toho, co bychom měli. Snad
až v posledních minutách jsme dokázali něco
(2:0)
6RNROÔMH]GHF
vymyslet, ale za rozhodnutého stavu už nám to
bylo k ničemu. Fotbal se hraje devadesát minut.
Doufám, že se hráči nad tímto výkonem pořád- Branky: 12. Verbický, 20. a 50. Hýžďál – 72.
ně zamyslí a příští týden ukáží svou sílu, takový Fabián. Rozhodčí: Smékal – Valouch, Minx.
výkon opravdu znovu vidět nechci.“
Žluté karty: 54. Svozil – 20. Šídlo, 32. Klobáska.
Diváků: 82.
Sestava Pivína: Oršel – Krejčí, T. Vrba, M. Svo6.5DGVODYLFH
zil, Verbický – Frýbort, Valtr, J. Svozil, M. Bartoník – Baroš, Hýžďál. Trenér: Pavel Valtr.
(0:1)
6RNRO
Hodnocení trenéra Pivína Pavla Valtra:
.OHQRYLFH
„Chtěli jsme získat tři body, abychom mohli
Branky: 30. Všianský. Rozhodčí: Lasovský jet s klidnou hlavou na půdu Ústí. Řekli jsme
– Běhal, Vedral. Žluté karty: 26. Šimeček, 61. si, že na soupeře vletíme, což se nám povedlo.
Stoklásek, 80. Barot, 88. Horký – 22. Dreksler, Prvních pětadvacet minut patřilo nám. Z toho
jsme si dokázali vypracovat dvoubrankový ná26. Štěpánek, 89. Rozehnal. Diváků: 101.

3:1

0:1

skok. Postupem času ale naše tempo pomalu
odpadalo v prvním poločase, protože horké
počasí bylo znát. Pak se tedy hra vyrovnala
a ke konci poločasu tam nějakou příležitost
měl i soupeř. Do druhého jsme šli s tím, že zkusíme přidat pojistku, což se nám brzy podařilo.
Po třetí brance jsme se trochu zatáhli, a i když
soupeř dokázal jednou skórovat, utkání jsme si
už pohlídali. Za tyto body jsme rádi.“

3:6
(2:1)

6RNRO9UFKRVODYLFH
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6RNRO7RYDćRY

Branky: 3. a 45. z penalty Gaťařík, 84. Machálek – 23., 63. a 75. z penalty Šálek, 50. Zatloukal,
58. Mezulianík, 76. Hodina. Rozhodčí: Vachutka – Antoníček, Milar. Žluté karty: 63. R.
Fialka, 80. Jašek – 37. Mezulianík. Diváků: 105.
Sestava Vrchoslavic: Klesnil (51. Jurčík) –
Jašek, Holub, Lakomý, R. Fialka – Machálek,
V. Fialka (46. Panáček), P. Horák, Vévoda (13.
Otáhal (80. Hradil)) – Gaťařík, J. Horák. Trenér: Miroslav Panáček.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:
„Po první půli jsme vedli a byl to celkem vyrovnaný poločas. Bohužel jsme na to ale ve
druhé nenavázali a působili jsme naprosto
odevzdaně. Dneska jsem opravdu naštvaný,
protože tak špatný výkon velmi dlouho nepamatuji. Museli jsme dvakrát nuceně střídat
jednou v první půli a ve druhé brankáře, což
nám taky ublížilo, zrovna svůj den náhradní
brankář neměl, bohužel. Dostali jsme neskutečně laciné góly a už nebyla možnost utkání
otočit. Doufám, že po takovém výkonu se
příště ukážeme v lepším světle.“
(jaf)

Ženy tentokrát bez bodu
PROSTĚJOV Na tento víkend nebudou oba regionální celky
žen v divizi vzpomínat v dobrém. Protivanov doma v sobotu dostal hned devět branek a o moc lépe se nezadařilo ani
Mostkovicím, které schytaly pětku na půdě Vlkoše. Do příštího kola tak budou muset oba celky zabrat, pokud budou chtít bodovat.

MSDŽ – B

2:9
(1:4)

3URWLYDQRY

%İH]ļYN\

Branky: 42. Smyčková, 66. Průchová – 4. Vilhanová, 18., 23., 50., 55., 65. a 70. Hanáková,
27. Heckelová, 75. Chudárková. Rozhodčí:
Franc. Žluté karty: bez karet. Diváků: 20.
Sestava Protivanova: Tempírová – E. Ptáčníková, Mikulová, Přikrylová, Kostíková –
Kejíková, Smyčková, Šimeková, Vybralová
– Průchová, Štachová. Střídaly: Francová,
Boušová. Trenér: Bronislav Ptáčník.
Hodnocení trenéra
Protivanova Bronislava Ptáčníka:
„Soupeřky byly jednoznačně lepší a musím
uznat jejich sílu. Výsledek je hrozný, ale nemusel být. K dobrému výkonu soupeřek
jsme my dělali obrovské chyby v defenzivě,
které trestaly. Nemuselo to tak vypadat takto

jednoznačně, do příštích zápasů musíme jít
06'å
s tím, že to vzadu zvládneme lépe. Březůvkám
to ale přeji, mají opravdu dobrý tým. A o Ha-  NROR %H]PčURY ² +ROHäRYVNp +RON\   
nákové, která nám dala šest branek, asi taky Branka:  3UDåiNRYi  3URWLYDQRY ² %ĝH]ĥYN\
  Branky: 6P\þNRYi3UĤFKRYi±
ještě uslyšíme.“

5:1
(4:0)

9ONRÆ

0RVWNRYLFH

23., 50., 55., 65. a 70. Hanáková, 4. Vilhanová, 27.
Heckelová, 75. Chudárková. * 9ONRä ² 0RVWNRYLFH
  Branky: D.RYDĜtNRYi/LSNR
Yi/XQJRYi±+XEiþNRYi 0XWčQLFH²8KHU
VNë%URG  Branky: 9iONRYi%LOtNRYi
±D3VRWNRYiD$GDPtNRYi
1. Holešovské Holky 12 10 1 1 39:12 31
2. Uherský Brod
12 8 1 3 39:22 25
 %ĜH]ĤYN\
     
 %H]PČURY
     
 0XWČQLFH
     
 0RVWNRYLFH
     
7. Vlkoš
12 4 1 7 20:23 13
 3URWLYDQRY
     

Branky: 18., 22. a 36. Kovaříková, 31. Lipková, 65. Lungová – 81. Hubáčková. Rozhodčí:
Ogrodník – Sedlář, Spružna. Bez karet. Diváků: 45.
Sestava Mostkovic: Ptáčníková – Jančíková,
Tichá, Vaverková, Štefková – Vlková, Kraváková, Hubáčková, N. Karafiátová – Smičková,
Horáková. Střídaly: Šimková, L. Karafiátová.
Trenér: Ondřej Milar.
do uzávěrky vydání se nepodařilo získat.
Hodnocení trenéra Mostkovic
(jaf)
Ondřeje Milara:

3%6&20.5$-6.¹3´(%2508lµ
25. kolo, neděle 22. května, 17.00 hodin:
SK Lipová – FK Jeseník (rozhodčí: Šteier –
Sedláček, Lizna), Sulko Zábřeh – FC Kralice
na Hané (Kreif – Foral)
,$7´©'$6.83,1$c$p
21. kolo, neděle 22. května, 17.00 hodin:
TJ Sokol Konice – FK Bohdíkov (Machala
– Přenosil, Petr)
,$7´©'$6.83,1$c%p
21. kolo, neděle 22. května, 17.00 hodin:
TJ Sokol Dub nad Moravou – SK Protivanov
(sobota 21. 5., 17.00, Perutka – Lizna, Dokoupil), TJ Sokol Čechovice – TJ Sokol Určice (Dokoupil – Jelínek, J. Horák), 1.HFK
Olomouc „B“ – TJ Sokol Plumlov (Kundrát
– Němec, Hausnerová), FC Kostelec na Hané
volný los
,%7´©'$6.83,1$c$p
21. kolo, sobota 21. května, 17.00 hodin:
Sokol Ústí „B“ – TJ Sokol Pivín (neděle 22. 5.,
17.00, Petr – J. Novák, Čásek), TJ Sokol Klenovice – TJ Sokol Vrchoslavice 1946 (Majer
– Mašek), TJ Sokol Újezdec – TJ Sokol Otaslavice (Vilímek – Kundrát)
/,2163257,%7´©'$6.83,1$c%p
21. kolo, neděle 22. května, 17.00 hodin: Haná Prostějov – SK Jesenec-Dzbel
(sobota 21. 5., 17.00, Zemánek – Šmíd,
Vít), SK Slatinice – TJ Sokol Mostkovice
(Stloukal – Čásek, Dosoudil), TJ Smržice – FK Šternberk „B“ (Borovička – Valouch)
025$96.26/(=6./,*$l(1
17. kolo, sobota 21. května, 14.00 hodin:
Hodonín – 1.SK Prostějov
025$96.26/(=6.',9,=(l(1
13. kolo, neděle 22. května, 14.00 hodin:
Mostkovice – Uherský Brod (10.00), Protivanov – Mutěnice
3´(%252)639,,7´©'$
21. kolo, sobota 21. května, 17.00 hodin:
Kralice na Hané „B“ – Dobromilice (neděle
22. 5., 17.00), Ptení – Olšany u Prostějova (neděle 22. 5., 17.00), Tištín – Brodek
u Konice (neděle 22. 5., 17.00), Plumlov „B“
– Vícov, Držovice – Brodek u Prostějova, Nezamyslice – Němčice nad Hanou, Určice „B“
– Vrahovice
,,,7´©'$6.83,1$c$p
9. kolo, neděle 22. května, 17.00 hodin:
Želeč – Bedihošť (16.00), Kostelec na Hané
„B“ – Pavlovice, Výšovice – Otaslavice „B“,
Biskupice volný los
,,,7´©'$6.83,1$c%p
10. kolo, neděle 22. května, 17.00 hodin:
Zdětín – Vilémov (sobota 21. 5., 17.00),
Luká – Brodek u Konice „B“ (sobota 21. 5.,
17.00), Hvozd – Kladky (15.00), Protivanov „B“ – Čechy pod Kosířem, Přemyslovice
volný los
06'/VWGRURVW
27. kolo, sobota 21. května, 10.30 hodin:
Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov
06'/POGRURVW
27. kolo, sobota 21. května, 12.45 hodin:
Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov
06''s(VW
27. kolo, neděle 22. května, 10.00 hodin:
1.SK Prostějov – Třinec „B“ (hřiště Pivín,
Řezníček – Winkler)
06''s(PO
27. kolo, neděle 22. května, 12.15 hodin:
1.SK Prostějov – Třinec „B“ (hřiště Pivín,
Winkler – Řezníček)
06l/8-,+
6. kolo nadstavby, sobota 21. května, 12.30
hodin: Poruba – 1.SK Prostějov (Městský
stadion Vítkovice, Potiorek)
06l/8-,+
6. kolo nadstavby, sobota 21. května, 12.30
hodin: Poruba – 1.SK Prostějov (Městský
stadion Vítkovice, Potiorek)
63h08-,+
27. kolo, sobota 21. května, 15.00 hodin:
1.SK Prostějov – Třebíč
63h08-,+
27. kolo, sobota 21. května, 15.00 hodin:
1.SK Prostějov – Třebíč
Relax centrum Gól
.UDMVNÙSÔHERUGRURVWX
21. kolo, neděle 22. května, 17.00 hodin:
Kozlovice – Konice (sobota 21. 5., 13.00,
Borovička), Chomoutov-Horka – Mostkovice-Kostelec (14.00), Brodek u Prostějova/
Otaslavice – Čechovice
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLQDc$p
17. kolo, neděle 22. května, 14.00 hodin:
Litovel – Olšany u Prostějova
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLQDc%p
21. kolo, neděle 22. května, 14.00 hodin:
Plumlov – Pivín/Určice (10.00, J. Horák),
Všechovice – Čechovice „B“ (10.00), Troubky – Nezamyslice
.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFKz½NÕ
21. kolo, sobota 21. května, 10.45 hodin:
Šternberk – Čechovice (neděle 22. 5., 9.00,
Pekárek), Kozlovice/Radslavice – Nezamyslice/Němčice (9.00, Dosoudil), Olšany –
Chválkovice (Vachutka)
.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFKz½NÕ
21. kolo, sobota 21. května, 10.45 hodin:
Šternberk – Čechovice (neděle 22. 5., 10.45,
Pekárek), Olšany – Chválkovice (9.00, Vachutka), Kozlovice/Radslavice – Nezamyslice/Němčice (Dosoudil)
.UDMVN½VRXWÈzVWDUvÉFKSÔÉSUDYHN
15. kolo, sobota 21. května, 13.30 hodin:
Olšany – Šumperk, Olšany – Černovír, Olšany – Přerov (vše hřiště Olšany u Prostějova)
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Å.5$-6.ë3Ő(%25-(3591Ì/,*$9(61,&´
Exfotbalista a dnes trenér Kostelce na Hané Lubomír Keluc
se rozpovídal o hraní, trénování, ale i vzpomínkách...
PRO
OST
TĚJO
OV Před čtyřmi lety padlo
rozhodnutí, že společně se pokusí se
Zdeňkem Hrubým obnovit mládež
v Bedihošti, která byla na bodu mrazu. Rozdali tak letáčky, nechali akci
vyhlásit ve škole i v obci a výsledek na
sebe nenechal dlouho čekat. Hned na
první trénink jich dorazilo sedmnáct
a nyní už mají v Bedihošti tři kategorie! Teď se budou snažit, aby jich bylo
do dalších let ještě více. K tomu jim
dle slov předsedy Martina Musila (na
snímku) pomáhají i různé projekty
od Fotbalové asociace i okresního
fotbalového svazu. Nově také oddíl
spolupracuje s 1.SK Prostějov a práce
trenérů je začíná být vidět. Jasně tak
společně s dalšími menšími kluby
ukazují, že fotbal jde v této elektronické době dělat i na vesnicích.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

kovi, který mě ze Slatinic, kde jsem
hrál I.A třídu, vytáhl do druhé ligy.
Poznal jsem tam neskutečné kluky,
kteří hráli za tam panujících podmínek a které asi všichni znají... Většina
z nich se dokázala prodat do ligy. To
mě hodně obohatilo, já měl už nějaký věk a to byli většinou mladí kluci.
To mě dost posunulo, v podstatě
díky nim, trenérovi a asistentovi
Horváthovi jsem se dostal do Hulína, kde jsem nastartoval svoji další
kariéru, kterou potom můžu hodnotit velmi kladně a jako úspěšnou.“
Hovoříte o úspěších. Co z nich
řadíte nejvýše?
„Řeknu to možná překvapivě, ale
nejcennějšího výsledku jsem se dočkal ani ne možná jako hráč, i když
jsem slavil hned tři postupy,
ale spíše jako trenér, kdy jsem
přebíral

Já chci, aby všichni hráli. Aby se drželi pospolu.
Kluci si vytvořili neskutečnou partu a já se je
opravdu snažím je pouze posouvat. Pokud oni
budou chtít - a nezáleží to na Kelucovi, že luskne
prstem - ale pokud oni sami budou chtít, udělám
maximum pro to, aby se v Kostelci postoupilo...
chtěl jsem si od mužského fotbalu odpočinout. Měl jsem tam
Lutín, Hněvotín, Černovír, pořád to navazovalo na
sebe. A hráče jako
Kořenovský,

Michal
SOBECKÝ
yy Máte za sebou dlouhou a bohatou fotbalovou kariéru. Na
co vzpomínáte nejraději?
„Bude to znít asi zvláštně,
ale asi nejvíce se mi v paměti vybaví angažmá
za Hulín a Lipovou.
Hrála se tam divize,
sešla se skvělá parta kluků. Lipová
přitom postoupila
s výběrem, který si poskládala
sama. Byla doplněná o dva tři kluky
od nás, z bývalého
LeRKu Prostějov.
Všechno fungovalo
výtečně. A můžu říct,
ať si na ´horáky´ říká,
kdo chce, co chce, tak
já pořád tvrdím, že jsou
moc srdeční a pro mužstvo
udělají maximum. Proto se
mi na lipovské působení moc
dobře vzpomíná. Postoupil jsem
i s Protivanovem, ale to bylo uměle
vytvořené mužstvo, které ani nemělo smysl držet dlouhodobě. Což
tak i v budoucnu vypadalo. Nejvíce
k srdci mi tak přirostla Lipová. Rád
tam dodnes jezdím, lidi jsou ke mně
pořád dobrosrdeční.“
yy Hrával jste i v Prostějově, zmínil jste angažmá za LeRK, což byla
druhá liga ještě na ´Želízkách´...
„Je to takové specifické, ale jsem
velmi rád a děkuji moc Karlu Trneč-

ročník 1997. A z kluků, kteří tou
dobou hráli dorostenecký nebo žákovský krajský přebor, jsme dokázali postoupit do semifinále Poháru
Vlastimila Marečka. Kluci si zahráli
i proti Spartě Praha. A to, jak tehdy
fungovali, bylo mnohem víc než
moje hráčská kariéra. Když jsem
viděl, jak hrajeme na Spartě, proti Plzni, Bohemce, Dukle a jak vše
kluci herně zvládali, cítil jsem velký
smysl v mé práci. Největší škodou

bylo, že nebyla možnost postoupit
do celostátní ligy. I když si myslím, že
mužstvo v tom ročníku na to mělo.
Na to moc rád vzpomínám. Bylo to
asi to nejvíc, co jsem v kariéře zažil.“
yy Před pár lety jste se přesunul
do Kostelce na Hané. Motivovalo
vás vzít post trenéra i vzhledem
k tomu, jak mladý a perspektivní
tým se začal vytvářet?
„V Kostelci jsem byl už před pěti lety.
Ale tím, že jsem skončil v Černovíře,

kabině trochu obměnu a většinou to
padne na trenéra. Teď si ale myslím,
že mám pořád mužstvu co dát. Letos
budeme bojovat na rovinu o druhé
místo. Zařadili jsme se za Čechovice
na druhé místo, kam Kostelec patří.“
Máte na soupisce hned dvacet
hráčů, což zdaleka nemůžou říct
všude.
„Já chci, aby všichni hráli. Aby se
drželi pospolu. Vytvořili si neskutečnou partu a já se je opravdu snažím
pouze posouvat. Pokud oni budou
chtít – a nezáleží to na Kelucovi,
že luskne prstem – ale pokud budou oni sami chtít,
udělám maximum pro
to, aby se v Kostelci krajský přebor
hrál. A bude to

Naopak chtějí pro Kostelec něco
udělat, a proto je možná výhodou
i pro mě, že pokud to v sobě dokážou
zlomit a trénovat více, budou si moct
jednoho krásného dne říct, že hráli
v Kostelci krajský přebor. (úsměv)
To bych moc chtěl i proto, že Kostelec přebor nikdy nehrál. Nikdy.
Myslím si, že podmínky, jaké kluci
mají, jsou nadstandardní. Nemyslím
finanční, ty jsou minimální, či spíše nulové, hraje se v uvozovkách za
párek a dvě piva, ale stává se z toho
takový milý rodinný klub. A pro mě
krajský přebor bude první liga obcí,
možná městeček. A to je to největší,
čeho můžete dosáhnout. Na to už
se pak dám ´jen´ navazovat mládeží
a doplňováním. Aby to neskončilo
za rok, za dva a bylo po všem.“
yyAktuální sezóna pomalu končí.
Je nějaký moment, který si budete
dlouho pamatovat?
„Každý okamžik je svým způsobem
jedinečný. (úsměv) A hráči vědí, že
jsem na ně pes. Jsem však i pro legraci.
Naposledy měl Adam Grulich narozeniny a devadesát procent mužstva jelo
limuzínou z Kostelce do Olomouce
a opili se tam prakticky do němoty...
Přitom jsme v neděli hráli zápas a to
se stalo v pátek. Je to ale krásné, není
to tak, že tam jede pět hráčů a zbytek je
mimo. I tato situace dokazuje, že tohle
je rodinný klub. A to je pro mě asi to
nejvíc. Oni chtějí hrát fotbal, bojovat
za Kostelec a být pospolu. Pokud by
nechtěli, šlo by to do kytek. Tohle jsou
pro mě asi nejhezčí zážitky...“
yyŽe jsou tým i mimo hřiště.
„Ano, přesně tak.“
yyI vy sám o sobě říkáte, že je pro
vás velmi důležitá rodina.
„Ano, mám to tak ve fotbale i v soukromí. Obdivuji svou přítelkyni
Naďu, že to dokáže se mnou zvládnout. A děti? Ty jsou mým motorem, mám tři – skvělého syna Adama a dvě úžasné dcery, Sofii a Almu.“

hlavně zásluha
jejich, protože
oni budou chtít.
Rozhodně
ne
moje. Já jsem jen
ten,
co
nějaké
soutěFoto: Michal Sobecký
že hrál a v uvozovkách
vím, jak by to mělo funGrulich, Pavlíček, Komišák znám. govat. Teď to ale záleží jen na nich.“
Dnes kromě posledně jmenova- yy Berete jako velkou výhodu to,
ného tvoří A mužstvo mladí kluci že se řada hráčů, ať už jde o Luža někteří jsou ještě v dorosteneckém ného, Zatloukala, Hrubana nebo
věku, které jsem si předtím mohl vy- Pavlíčka, dlouho a dobře zná?
chovávat a tedy dobře je znám. Na- „To je pro mě obrovská výhoda.
víc v Kostelci nepanovala v prvním Vyrůstali spolu, mají spolu nadstanmužstvu dobrá atmosféra…“
dardní vztah. Myslím si, že právě
yy Ano, o tom se tehdy veřejně toto všechno je může jako tým posumluvilo…
nout. Nechtějí jít hrát někam jinam.
„A Martin Klapka se mě v tu dobu
coby vedoucí mužstva zeptal, zda do
toho nepůjdu? Cesta byla opravdu
složitá. S nástupem koronaviru se
nám paradoxně podařilo poskládat mužstvo, co je tam teď. Je velmi
✓ narodil se 6. září 1975 v Olomouci
mladé, má obrovský potenciál a já
✓ někdejší profesionální fotbalista,
pořád tvrdím, že pokud bychom
aktuálně hráč Olšan u Prostějova
trénovali víc, než trénujeme, mů✓ současně je trenérem FC Kostelec na Hané,
žeme se řadit mezi celky, které mají
účastníka I.A třídy Olomouckého KFS
na ´kraj´. Věřím, že bychom se po✓ s fotbalem začal v 5 letech za Sigmu Lutín
hybovali pravidelně v prostředku
✓ v žákovské kategorii odešel do Sigmy Olomouc, kde byl do dorostu
✓ později hrál za muže v divizi za Lutín a krajský přebor
tabulky krajského přeboru. Ale muza 1.HFK Olomouc
síme více trénovat! Jsem přesvědče✓ následně se ze Slatinic dostal do prostějovského Lerku,
ný, že kluci ještě nedorostli do zkušekterý hrával druhou ligu
nosti mužské kopané, což je pro mě
✓ v dalších sezónách oblékal dres divizního Hulína a Lipové,
pětadvacet až osmadvacet let. To je
stejně tak Protivanova v dobách, kdy hrál krajský přebor a poté divizi
ideální fotbalový věk. V tomto věku
✓ celkem zažil pět postupů
by všichni kluci, co v týmu jsou,
✓ ještě během hráčské kariéry se stal trenérem,
měli hrát minimálně krajský přebor.
začínal u dorostenců v Lipové
Zatím ale máme takové tři. Ale je
✓ mládež trénoval také v Prostějově, Vyškově, 1.HFK Olomouc,
to takový můj sen a touha, že bych
Kostelci na Hané
chtěl s Kostelcem postoupit do kraj✓ angažmá u dospělých začal v Plumlově, dále vedl
1.HFK Olomouc „B“, Lutín, Hněvotín, Černovír a nyní tedy
ského přeboru. Pokud se to nepoKostelec na Hané
vede, nemá samozřejmě cenu držet
zajímavost:
„Jako trenér chci, aby hráči běhali a snažili se hrát fotbal.
se u mužstva pět let a pořád říkat, že
A chci z nich dostat maximum. Sám jsem totiž těžil
se to letos nepovedlo, protože a proz talentu, ale nechtělo se mi běhat, proto jsem nikdy nehrál ligu.“
tože... Pak je naopak potřeba dát

vizitka

21042010464

LUBOMÍR KELUC
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

1DKU¿YDê-DQ6NDOQËNSRGHUE\

TO BYLO DERBY S VELKÝM D! Å-VPHPLOHSíHNYDSHQt
ÿHREDWĄP\FKWĨO\KUiW
Čechovice v penaltovém rozstřelu
urvaly zápas s Kostelcem

KOSTELEC NA HANÉ Souboj prvního se třetím týmem nabídl víkendový program skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého KFS.
A k tomu z regionálního pohledu velice atraktivní duel, Kostelec
na Hané totiž hostil v derby Čechovice. Setkaly se tak nejen rivalové, ale také dva mladé, technicky vybavené a ofenzivně
laděné týmy. Velká část sobotního zápasu pak sice nabídla spíše opatrnou hru a boj ve středu pole. V hektickém závěru ale
Kostelec udeřil, Čechovice však stihly srovnat a v penaltovém
rozstřelu si nakonec vedly lépe. Hostující celek se tak ziskem
dvou bodů značně přiblížil k postupu do krajského přeboru!
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
6WDYSÔHGYÙNRSHP
Rozdíl dvou míst a zároveň sedmi bodů.
Tak tomu bylo před derby mezi Čechovicemi a Kostelcem na Hané v průběžné
tabulce druhé nejvyšší krajské soutěže.
Mírným favoritem byly Čechovice, které
vyhrály předešlé tři zápasy a v minulém
kole navíc měly pauzu. Kostelec sice ovládl jen předešlé dva duely, soupeřům ale
nasypal hned devět branek. Zápas sliboval
ofenzivní podívanou.

9ÙYRM]½SDVX
Zprvu utkání nabízelo tlak Čechovic, které
se dostávaly do šancí a pološancí, vesměs
ale zpoza vápna. Kostelci se ze začátku tolik
nedařila kombinace, která končila uprostřed
pole. Postupně ale domácí hru srovnali a následně nepouštěli Čechovice téměř k ničemu. Na straně domácích byl tradičně hodně
vidět Preisler, který si připsal nejnebezpečnější šanci Kostelce. Za hosty se do možností
dral zejména Halouzka a Šteigl. Většina hry
se ale po polovině poločasu odehrávala spíše
ve středu hřiště. Oba týmy pozorně bránily
a nepřipouštěly soupeře k šancím.
Druhý poločas nabídl vyrovnanou hru.
Kostelec přidal a byl více vidět. Rohové
kopy obou týmů ale neznamenaly velké
problémy pro soupeře. A šancí se rodilo

pomálu. Až po 60 minutách hry domácí
zatlačili ale beze střel. Ty začaly přibývat až
v samém závěru. Po akci Preislera se Skalníkem šli domácí do vedení. Krátce nato ale –
dvě minuty před koncem – srovnal ránou
z voleje Halouzka. Utkání nakonec došlo
do penaltového rozstřelu, z nichž Čechovice proměnily všech pět pokusů a Kostelec
jen čtyři. Dramatický souboj tak nakonec
vyzněl lépe pro tým Lukáše Koláčka.

=½VDGQÉRNDPzLN\
Utkání začalo ve vysokém tempu. V 5. minutě si domácí připsali první pološanci, Klimeš musel vyboxovat od brány standardku
zahrávanou z postranní čáry. Na druhé
straně centroval Muzikant, Halouzka ale
poslal míč nad. Následná střela Halouzky
byla sražená pryč, Muzikant se prezentoval dobrou ránou, která skončila na tyči
a ve 12. minutě střílel znovu Halouzka,
tentokrát do brankáře. Až ve 23. minutě se
domácí dočkali také zajímavější příležitosti.
Dlouhý nákop Lužného našel Preislera,
který ale zamířil střelou vedle. V další šanci
se ocitl Výmola, jenže ani on bránu netrefil.
Ve 36. minutě už byla k vidění nebezpečná
akce. Lužný našel Výmolu, ten poslal míč
Skalníkovi, jenže jeho střela byla na poslední chvíli sražená mimo. V závěru poločasu
ještě kolem brány Čechovic letěla jedna
střela. Došlo ale i na kaňku utkání, kterou
bylo zranění Hrubana, jenž utkání opustil
ve 42. minutě.
Také 56. minuta nabídla nepříjemný souboj, ze kterého odcházel otřesený čechovický Haluza. Po hodině hry se Kostelec
dostal do tlaku, kombinoval na půlce soupeře. Po přenesení hry brankář Bělka srazil
míč před sebe a pomohl mu až pohotový

IRWEDO´

KOSTELEC NA HANÉ Zápas Čechovic a Kostelce na Hané sliboval atraktivní
podívanou. A také ji diváci dostali. Hodně k tomu přispěl i výkon Jana Skalníka
(na snímku). Třiadvacetiletý ofenzivně
laděný hráč hraje dlouhodobě v dobré
herní pohodě a znovu to potvrdil. Byl
BYLI JSME
U TOHO
,CP5MCNPÊM\-QUVGNEGUGåGPG\COÊéGO u několika šancí a náznaků šancí KostelFoto: Michal Sobecký
*T¾éK UK PC JąKwVK PKE PGFCTQXCNK XGNMÚEJ ce na Hané, připravil Davidu Preislerovi
)272*$/(5,(
popřál,
odrazilo
se
to k Prájovi, který výborpozici
pro
jediný
gól
Kostelce.
Navrch
wCPEÊD[NQKRTQVQXKF÷VRQO¾NW
klikni na
Foto: Michal Sobecký poté proměnil penaltu. Právě hráč s čís- ně ukázal své kvality, co má v noze. A poslal
www.vecernikpv.cz
lem patnáct tak hodnotil okolnosti der- tam nádherný gól.“
odkop. Problémy gólmanovi nadělal i ná- bezpochyby Jan Šteigl, zkušený hráč, který by, jeho výsledek i hlad po úspěchu.
ƔƔ Máte za sebou prestižní derby. Ale
kop Muzikanta ze strany. Největší šanci za sebou má desítky druholigových startů.
agresivity zase tolik vidět nebylo. Souale měly Čechovice v 72. minutě. Tehdy
hlasíte?
posílali hosté rohový kop na bližší tyč, na
„Čekal jsem to horší i ze strany Čechovic, co
ƔƔJak hodnotíte zápas a jeho vývoj?
=DMÉPDYRVWGXHOX
který nabíhal Halouzka, míč však nezasáhl.
„Šance jsme tvořili, snažili jsme se hrát fotbal. se týká soubojů. Myslím si ale, že se obě straA pak vzplály i emoce. Vzbudil je zejména
Dokázali jsme se dostat do vedení. Myslím, ny k tomu postavily dobře. Snažili jsme se
neodpískaný faul na Výmolu, který do- V zápase se střetli mimo jiné dva význační že v té situaci jsem tomu dal trochu více než všichni hrát fotbal, ne být zákeřní. I když tam
stal loktem do zad. Ke konci utkání už ale střelci – již zmínění David Preisler a Jan protihráč. Škoda toho gólu, který padl tři mi- nějaké zákroky byly, navíc někdy až za hranizase byly vidět hlavně fotbalové momenty. Šteigl, který dokonce tabulku střelců sou- nuty před koncem. Nevím, zamrzí to. A bod cí sportovního chování. Ale tok fotbalu patří,
V 76. minutě Lužný posílal na Preislera, těže vede. Během utkání nemohla chybět na penaltách, to už člověk neovlivní. Myslím o to víc, když je to derby. Ale jak říkám, čekal
který ale v dobré pozici nedal. Zápas grado- tradiční kostelecká losovačka lístků. Vítě- si, že jsme byli lepší. Zasloužili jsme si víc. Byl jsem to horší. Jsme mile překvapení, že jak
val v samém závěru, kdy nejprve Trajer po zové si odnesli poukaz na dobroty z udírny, to od nás odmakaný zápas. Bohužel...“
Čechovice, tak my jsme se snažili hrát fotbal.“
navedení míče a nahrávce od Skalníka po- držitel první ceny láhev vína.
ƔƔTakže s bodem úplně spokojený nej- ƔƔ Kostelec je mezi třemi nejlepšími
slal z hranice vápna míč pohledně do růžku
týmy. Díváte se proto často na tabulku?
ste?
– 1:0. Jenže vzápětí po centru Čechovic vy„Samozřejmě. (smích) Vím, jak tohle utká$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ „Mohly být tři.“
pukl zmatek před Bělkou a po sérii hlaviček
ƔƔJak jste viděl situaci, která předcháze- ní bylo důležité, co se týká bodů. Protože
se z voleje trefil Petržela – 1:1. V samém zábychom Čechovicím sebrali vítr z plachet,
la gólu Kostelce na Hané?
věru po centru zakončoval z bezprostřední Poměrně bouřlivá. Diváků dorazilo dost „Samozřejmě prvotní plán byl, že mi Dava kdyby ztratily tři body. Bohužel se to nestalo,
blízkosti do brankáře Josif.
a z jedné na druhou stranu hodně komen- odtáhne hráče na stranu. Což taky udělal. ale ještě není všem dnům konec. Ještě nás
Protože se nerozhodlo o vítězi duelu, ná- tovali i kritizovali výroky rozhodčího. Vstře- Potom přišlo nešťastné ukopnutí, po kterém čekají lehčí zápasy, Čechovice mohou ztratit
sledovaly penalty, v nichž začínaly kopat lení branky Kostelečtí halasně slavili, o to jsem se snažil ještě zabojovat, abych z toho příští týden. Tak uvidíme, co z toho bude.
Čechovice. Za ty postupně proměnil Pe- větší zklamání panovalo na hřišti i okolo něj něco vytěžil, protože jsem úplně tu šanci Pořád se na to první místo ale tlačíme. Chtěli
tržela, Lakomý, Šteigl, Kadlec a Halouzka, v dalších minutách.
nechtěl zahodit. A jak se říká, bůh štěstí nám bychom.“ (pousměje se)
přičemž zejména rána Halouzky do růžku
byla z kategorie povedených. Na druhé
straně byli úspěšní Grulich, Skalník, Josif
a Chytil. Následně ale poslal k tyči Preisler,
/XERPÉU.(/8&)&.RVWHOHFQD+DQÅ
/XN½v.2/¤(.7-6RNRO¤HFKRYLFH
Klimeš však byl na místě a úspěšně zasáhl.
Ukončil tak zápas, po němž se hosté nemá- „Jsem maximálně spokojený. Čechovice jsou mužstvo, které v podstatě „Musím říct, že první poločas měl náš herní výkon parametry. Líbilo se mi,
lo radovali, postup do krajského přeboru je postoupilo do krajského přeboru. Podle toho se taky prezentovalo. My jak jsme hráli, byli jsme nebezpečnější, měli jsme šance, které jsme bohužel
jsme udělali maximum pro to, aby si nevytvořilo žádnou stoprocentní nevyužili.Možnáispodporouvětruvzádech.Aletojefotbal,natosenehrana dosah.
šanci, protože má brejkové hráče. Což se podařilo, v podstatě si nevy- je. Věděli jsme, že soupeř je nachystaný na rychlý brejk. Proto jsme uzpůso-

Michal SOBECKÝ

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

2VREQRVWXWN½QÉ
Na jedné straně to byli hráči jako Preisler
a Skalník, kteří pořádně trápili čechovický
tým. Na straně druhé to pak byl Filip Halouzka, který předvedl nesmírnou aktivitu
a houževnatost v souboji s kosteleckými
hráči. Největší fotbalovou osobností pak byl

tvořili ani jednu stoprocentní šanci. To se ale dá říct i o nás, báli jsme
se hrát. První poločas byl tak spíše bojovný. Čechovice měly balón na
svých kopačkách, ale po vápno, ve druhém se utkání trochu srovnalo,
bylo to i tím větrem. Měli jsme jednu pološanci, pak jsme z krásné střely
Preislera dali vedoucí branku. Kdybychom byli zkušené mužstvo, tak
to proležíme a dohrajeme. To se nestalo, byl tam odražený míč, Petržela to krásně trefil a skočilo to před gólmanem – to je nejhorší, co může
být. Podle mě to bylo ale srovnání zasloužené. Penalty jsou pak loterie,
rozhodla jedna neproměněná. Jinak to všichni zakončovali zkušeně,
výborně. Jsem maximálně spokojený.“

bili sestavení týmu, abychom tuto činnost eliminovali. Myslím si, že se nám
to dařilo, a já pořád věřil, žejsme schopni rozhodnout. Ve druhém poločase
jsme trochu vypadli z role. Byli jsme lepší na míči, ale z platonické převahy
jsmetonedokázalivyužít.Paradoxněasizanašinekvalituvposledníchtřiceti
metrech jsme byli potrestáni gólem na 0:1. Sportovně ale musím uznat, že
Preisler je velký hráč a situaci vyřešil fantasticky. Jako trenér jsem měl šťastnou ruku, kdy střídající hráč Petržela srovnával na 1:1 dobrou pohotovou
střelou.Upenaltjsmesiřekli,žemusímezlomittoprokletí.Dvakrátposobě
jsme totiž rozstřel nezvládli. Kýžený bod navíc jsme si odtud po tom průběhuzaslouženěodvezlidoČechovic.“

TJ Sokol Čechovice
1:1
20. kolo I.A třídy Olomouckého KFS, skupiny B

FC Kostelec na Hané

Veselý

Chytil

Kadlec

Výmola

Lubomír
KELUC
Pavlíček

Schvarz

Lukáš
KOLÁČEK
Novák

Šteigl

Skalník

Lakomý

Bělka

Klimeš

Haluza
Kořenovský

Lužný

Halouzka

Grulich

Rohové kopy:

Muzikant

Hruban

Branka: 85. Preisler
Střely na branku:

KOSTELEC

4
3

Střely mimo branku:

Walter

Preisler

2

1 : 1

ČECHOVICE

( 0 :0)
4 : 5
p k

Rozhodčí: Sedláček – Perutka, Kundrát

Hanák

Branka: 88. Petržela, rozhodující penalta Halouzka
Střely na branku:

Diváků: 211 Rohové kopy:

Žluté karty: 61. Výmola, 90. Schvarz

Žluté karty: 43. Haluza, 90. Novák

Střídání: 42. Josif za Hrubana

Střídání: 68. Petržela za Haluzu, 78. Trajer za Muzikanta

5
6

Střely mimo branku:

6

42

16. května 2022

HOKEJ

WWW.VECERNIKPV.CZ

-10'%8'6'40Č,'56Ą$+21684&+.+&#.iª6Ą+1&%*1&;

PROSTĚJOV Do chvíle, než se nově poskládaný tým sejde poprvé na ledě,
zbývají ještě skoro tři měsíce. A do začátku sezóny ještě měsíc navrch. Přesto
se ale kolem Jestřábů stále něco děje. V plném proudu či spíše těsně před
koncem je domlouvání přípravných zápasů a ladění programu letní přípravy. Už dříve Večerníku kouč Aleš Totter potvrdil, že se hokejisté Prostějova
opět utkají s Třebíčí – tedy týmem, s nímž hraje mužstvo v přípravě pravidelně už osm let. Aktuálně pak přibyly i jiné zápasy. Ale také další odchody...

]PĨQ\YMHVWíiEtPKQt]GĨ
PØÍCHODY
Martin Pěnčík obránce 2000
odchovanec
Šumperk
ODCHODY
Mart. Altrichter brankář 2000
2021
?
Marek Micka brankář 2001
odchovanec
?
Tomáš Koblížek útočník 2000
2021
Chomutov
Robin Staněk obránce 1988
2008, 2010, znovu 2021
?
Jan Kloz
útočník 1987
2021
?
Jan Rudovský útočník 1987
2016–2018, znovu 2021
?
Jiří Klimíček
obránce 1992
2021
Poruba
Mil. Jáchym
obránce 1991
2021
Jihlava
Petr Beránek útočník 1993
2021
Jihlava
Marek Račuk útočník 1992
2018–2020, znovu 2021 Krakow (Polsko)
Marek Švec
útočník 1992
2016–2018, znovu 2021
Sokolov
Jan Štefka
útočník 1997
2021
Vsetín
Petr Mrázek
útočník 1994
2020
Zlín
Ondřej Bláha brankář 1992
2020
Poruba
Patrik Husák obránce 1990
2014–2016, znovu 2021
?
Adam Havlík obránce 1991
2021 konec kariéry
PODPISY
Martin Novák útočník 1988
2015–2017, znovu 2021
Tomáš Jáchym útočník 1996
2021
Tomáš Jiránek útočník 1991
2021

Hokejisté Prostějova znají soupeře do přípravy

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
„Přípravné zápasy už jsou domluvené. Bude jich nakonec sedm. Sehrajeme dvojzápas s Třebíčí, dále
domácí zápasy s Porubou a Frýdkem-Místkem. V Porubě na turnaji
by měl být slovenský a polský soupeř. Zde může ještě ke třem zápasům
přibýt čtvrtý,“ prozradil prostějovský
trenér Aleš Totter, který v klubu
bude působit i další sezónu.
To ale neplatí o řadě jiných lidí. Večerník už informoval, že asistent trenéra Vlastimil Wojnar se přesunul
do slovenské extraligy, do Spišské
Nové Vsi. V minulém týdnu tuto
zprávu zoficializoval samotný slovenský klub. Asistenty tak nyní
budou opět Ivo Peštuka a nově
někdejší výborný útočník Petr
Hubáček. Ještě větší průvan ale
nastal v kabině. Již nyní ví redakce
o třinácti odchodech a číslo ještě ne-

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8
MICHAL SOBECKÝ a Petr KOZÁK

musí být konečné. Večerník postupně informoval o koncích hráčů jako
je brankář Ondřej Bláha, obránci
Patrik Husák, Adam Havlík, Jiří Klimíček či Miloslav Jáchym, stejně tak
o útočnících Jana Štefky, Petra Mrázka, Petra Beránka, Marka Račuka
a Marka Švece.
Nyní k nim přibyli další tři. Na
přímý dotaz, zda v týmu zůstávají
zkušenější hráči jako Jan Kloz, Jan
Rudovský a Robin Staněk, odpověděl Aleš Totter záporně. „Nebudou v Prostějově pokračovat
ani jeden!“ sdělil na jejich adresu
lodivod.
Kloz odehrál v Prostějově jednu
sezónu. Se 41 body (15+26) byl
třetím nejproduktivnějším hráčem
Jestřábů v základní části. V play-off přidal šest bodů, s pěti góly byl
nejlepším střelcem mužstva. Jan
Rudovský přidal 25 bodů (12+13).
S +7 v účasti na ledě patřil k nejlepším hráčům týmu a hodně byl vidět
v play-off. Robin Staněk, defenzivně
zaměřený obránce, část sezóny kvůli
zranění vynechal. Vrátil se na posled-

8GVGT¾PC,CPC-NQ\GCNGVCMÆP÷MVGTÆFCNwÊLGJQMQNGI[LCMQ4WFQXUMÆJQéK
5VCÿMCWåOG\K,GUVą¾D[PGPCLFGOG
Foto: Michal Sobecký

ní čtvrtinu zápasů a vidět byl hlavně
v play-off, kde začal nejen střílet, ale
i bodovat.
Večerník pak má zároveň k dispozici
i jednu informaci o setrvání v týmu,
ten by neměl do další sezóny přijít
o Tomáše Jiránka. Třicetiletý útočník odehrál 34 zápasů a zapsal 23
bodů (9+14). Byl vidět coby hráč,
který dokázal vyčnívat i v zápasech,
kdy se týmu jako celku nedařilo.
Vypracovával si hodně šancí. Komu

je ale nyní bude chystat, není vůbec
jasné. Aktuálně jsou od klubu potvrzeny jen dva další podpisy (Martin
Nováka a Tomáš Jáchym) a jeden od
konkurence (Martin Pěnčík).
Klub další příchody dosud odmítá zveřejnit. Přitom tento týden se
má už poprvé sejít! „Potkáme se na
mítinku ve středu a potom se s kluky uvidíme až na ledě,“ poznamenal
Aleš Totter s tím, že letní příprava
bude probíhat individuálně.

JAROSLAV LUŇÁK

,CMPCN¾MCVHCPQWwM["&TåGVJT¾éG ODMÍTÁ ZHODNOTIT SEZÓNU
XVÚOWFÆNGCMEGOKKNGRwÊMQOWPKMCEÊ ➢ ze strany 25
Prostějov - hokejové město. Tak jej čas
od času nazvou fanoušci a pochopitelně
také hráči nebo trenéři. Ano, v Prostějově má tento sport dlouhou a poměrně
slavnou minulost, i když lemovanou
obdobími úpadku. Takže označení „hokejové město“ je docela namístě. Jenže je
zde ono „docela“.
Docela spočívá v tom, že návštěvnost
zápasů není v posledních letech bůhvíjak vysoká. Plný zimák jak za časů
HC? Zapomeňte. Čtyři tisíce a narváno? Bývávalo, když se postupovalo ze
druhé ligy. Dvoutisícová návštěvnost?
To už musí přijet početný kotel hostů.
Patnáct set lidí v hledišti? To je rekordní maximum, když už dorazí tolik lidí.
Na většině utkání je naopak klub rád,
když jich přijde tisíc. Celkově se dá samozřejmě svést nízká návštěvnost na
to, že během koronaviru lidé zpohodlněli, zlenivěli. Našli si také zkrátka jiné
zájmy. Jenže, klesající zájem o hokej
byl už dávno před covidem...
Namístě je také zmínit pár věcí, co
by klub mohl udělat pro zisk alespoň

části „starých“ nebo několika nových
fanoušků. Možností je dost.
Tou první je lepší komunikace směrem
zklubukveřejnosti.Zatímcojindevymýšlí
inovace, prohlubují spolupráci s médii,
aktualizují několikrát denně internetové
stránky,vymýšlíspotynasociálnísítě,představují nové posily tak, že si toho všimne
i žena nakupující zrovna kabelku! V Prostějov nic. Nula. Velká nula. Vedení klubu
totiž trvale nereaguje na dotazy novinářů
i veřejnosti, ignoruje média, dosud nedošlo
ani na zhodnocení sezóny. Web spí, jakoby se nic nedělo a hlavní zpráva měsíc po
sezóně je aukce dresů. Jak to působí? Na
fanoušky sotva dobře… Lepší, otevřenější
komunikace přitom může udělat divy.
Minimálně vyvolá dojem, že diváci nejsou
klubuukradení.
Druhou a důležitou věcí je pracovat
na nějaké koncepci. Jejím základem
by mělo být držet si kostru týmu roky
a postupně doplňovat, obměňovat, ladit. Podobně to dělá třeba extraligová
Olomouc. Ale do značné míry třeba
i Vsetín nebo Jihlava. Nejde zkrátka

fungovat tak, že po každé sezóně se
80 procent hráčů sebere a jde pryč.
Hráčský základ je důležitý nejen pro
určitou stabilitu týmu, ale také pro ono
fungování s fanoušky, získání identity,
ztotožnění se s kádrem. Jak mají získat nějaký vztah k hráčům, kteří se
jen v týmu mihnou a po roce jdou zase
dál? Proč nevybudovat jádro, které
vydrží?
A dalo by se pokračovat: chybí akce
pro fanoušky, práce se sociálními sítěmi i s hráči, aby pro fanoušky nebyli
pouze hokejisty, ale i parťáky. Nebo
by stačilo mít výhodnější permanentky
či vstupné na play-off bez skokového
zdražování. O soutěžích, jak čas od
času vyhrát „voňáska“ nemluvě. Cest
je hodně, jenže nevyužívá se žádná. Je
tedy na místě otázka, zda je vůle provozovat hokejový „A“-tým pro místní
veřejnost? A pokud ne, proč mají všichni občané formou dotací z městské pokladny na tuto aroganci moci platit ze
svých daní? Probere se tedy dřív šéf klubu, nebo politici? Volby jsou za dveřmi.

PROSTĚJOV V praxi se bohužel
opětovně ukázalo, že Jaroslav Luňák
odmítá s médii komunikovat. Coby
faktický šéf prostějovského dospělého hokeje totiž na otázky do dnešního dne nejenže neodpověděl, ale
nebral mobilní telefon a Večerník jej
opakovaně nezastihl ani v kanceláři
na zimním stadionu. Následně byl
redakcí vyzván k tomu, aby – pokud
odmítá na otázky odpovědět – tak
alespoň ve dvou větách svůj nepochopitelný postoj k fanouškům potvrdil a vysvětlil. Opět bez reakce.
Zkusili jsme tedy jeho podřízené. Marketingový ředitel LHK Jestřábi Michal Mareš na dotaz Večerníku zareagoval s tím,
že aktuálně Jaroslav Luňák na tyto otázky
„prostě neodpoví“. Zda a kdy chce sezónu vůbec vedení LHK Jestřábi Prostějov
nějak zhodnotit, to už nedodal. O vyjádření se k dalším kauzám ani nemluvě.
Jsou to přitom v první řadě příznivci
a vůbec všeobecná sportovní veřejnost, hlavní partneři klubu, co mají na
informace právo v první řadě! Naším

úkolem „pouze“ je, jim zprávy pravidelně
zprostředkovávat. V případě Jaroslava
Luňáka a prostějovských Jestřábů je to
však posledních sedm let velký problém.
Dá se jen se slzou v oku vzpomínat na
otevřenost, ochotu či už jen samotnou
profesionalitu jeho předchůdců a především pak „zlaté časy“ HC Prostějov, kdy
dvojice Robert Kolář – Petr Zlámal reagovala na dotazy médií třeba i o půlnoci.
„Tak by to mělo být. Sport je dnes tak
důležitou součástí života a jeho příznivci
notným pilířem nejen v případě svých
návštěv utkání, ale i samotné prezentace
jednotlivých klubů, že je nemyslitelné,
aby kdokoliv z vedení ignoroval dotazy
médií a veřejnost celkově,“ řekl Večerník
jeden z marketingových expertů.
V případě LHK Jestřábi tomu tak
dlouhodobě není. Arogance a neochota z tohoto prostředí jen čiší a je
až podivující, jak je prostějovská
obec včetně politiků vůči neprofesionálnímu chování tolerantní...
Opakuje se tak víceméně situace z minulé sezóny. Ani tehdy klub dlouho
nijak nereagoval na dotazy ohledně
sezóny, nezveřejnil hodnocení ročníku

Å3URPěMHYçG\FtOHPPLQLPiOQěILQiOH´
Obránce Robin Staněk se ohlíží

PROSTĚJOV Veskrze defenzivní úkoly má na ledě třiatřicetiletý
obránce Robin Staněk (na snímku). Hráč, který v minulosti působil na Hané ještě v dobách HC Prostějov, má za sebou po svém
návratu druhou sezónu. A tentokrát se týmu povedla, skončil až
v semifinále. Sám Staněk se ale potýkal se zdravotními problémy,
které vyústily v to, že velkou část sezóny strávil na marodce. Vrátil
se až na poslední čtvrtinu základní části. Ve velmi dobré formě se
ale ukázal následně ve vyřazovacích bojích, kdy začal zapisovat
také body. Právě Robina Staňka jsme poprosili o poskytnutí„mezisezónního“ rozhovoru a zkušený obránce ochotně vyhověl.

Michal SOBECKÝ
ƔƔ Když se vrátíme k uplynulé
sezóně, v níž tým skončil v semifinále, jenže v něm už to drhlo…
„Proti Vsetínu už jsme byli bez energie, bez elánu. V našem týmu už došla síla, bylo to tak těžší. To už by byl
vyloženě zázrak, kdybychom uspěli.“
ƔƔ Dá se tedy ročník hodnotit
jako úspěšný?

„Asi ano. Postoupilo se poprvé za
dlouhou dobu do semifinále. Pro
každého hráče i celý Prostějov to byl
úspěch. Pro mě osobně je ale úspěch
hrát až do konce. Jít dál a dál, zahrát si o prvenství, zvednout trofej.“
(úsměv)
ƔƔ Část sezóny jste promarodil.
Zdálo se ale, že jste se v play-off
dostal do slušné formy.
„Jo, herně ano. Naučil jsem se v tom
chodit. Hned mě do toho trenéři ho-

za sezónou. Co říká na budoucnost?
dili. (směje se) Žádnou kondici jsem
neměl, tu jsem nabíral až postupně
těmi zápasy. Jsem rád, že to moje tělo
vydrželo. Aspoň jsem si ale potvrdil, že
je stále docela zdravé. I když tedy bylo
úplně bez síly, ale dalo se to odehrát.“
ƔƔ Bylo těžké hrát v neustále látané obraně, které museli vypomáhat útočníci?
„Nevím, jak se hrálo klukům, ale
potom, jak jsem naskočil, vždy jsem
hrál s někým jiným, kde trenéři
potřebovali. Ať to byl Paťa Husák,
Adam Havlík a potom i Peťa Krejčí. Já jsem vyšel s kýmkoli. S tímhle
jsem problémy vůbec neměl.“
ƔƔ Podle informací Večerníku
byste po sezóně neměl v Prostějově pokračovat. Můžete to potvrdit?

„To nevím, odkud tato informace je. (podivuje se) Já měl informaci celou dobu, že
budu pokračovat. Teď se ale to jednání zaseklo, takže nyní opravdu vůbec nevím, co
bude dál...“
ƔƔ Překvapilo vás, že se tým po sezóně prakticky rozpadl?
„Ono to asi překvapilo každého hráče.
Předpokládalo se, že se má kádr
udržet pohromdě. Bohužel
se to ale nepovedlo. Takže
se opět mužstvo musí budovat od znovu…“
ƔƔ Co říkáte na to, že
se tak děje prakticky
každý rok?
„To je spíše otázka na
majitele a na trenéry,
kteří tým staví. Není to
moje zodpovědnost.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPMW

2020/2021 a extrémně dlouho se čekalo i na potvrzení trenérské výměny, kdy
Jiřího Šejbu nahradil Aleš Totter. Zároveň Jestřábi také nesdělují dlouhodobě
odchody, posily ani podpisy stávajících
hráčů. Ještě horší přístup pak panuje ve
chvíli, kdy je na světě nějaká aktualita.
Jako například aktuálně spor o logo.
Večerníku naposledy Jaroslav Luňák
poskytl podrobné shrnutí sezóny Jestřábů v roce 2020, kdy ještě vedl tým
Ladislav Lubina. Dočká se redakce
spolu se čtenáři letos?
Přikládáme také otázky zaslané Jaroslavu Luňákovi, generálnímu manažerovi
klubu. Vidíte na nich něco, co by bránilo
šéfovi klubu v reakci? My ne... (sob, pk)
NA CO JSME SE JAROSLAVA
LUÒÁKA ZEPTALI, ALE
ODPOVÌDÍ SE NEDOÈKALI
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Jak si vedly PO»GHâQLFNÃFHON\6.3URVWôMRY"
PROSTĚJOVJakužVečerník
dvakrát zaznamenal, na
mládežnických ledových
kolbištích je hotovo a dobojováno, což je příležitostí
pro hodnocení a ohlédnutí
se za soutěžním ročníkem
2021/2022. Talentované naděje se v letošním roce po
dvou letech útrap dočkaly
kompletní sezóny, což je jedině dobře. Po jejím skončení ještě následovaly turnaje,
které si vyzkoušely všechny kategorie na domácím
i hostujícím ledě. Následně
přišel čas na zaslouženou
pauzu jak pro hráče, tak trenéry, nyní už nastává doba
letní přípravy. Mezitím pokračujeme ve zmíněném
sumáři. V prvním díle jsme
se podívali souhrnně na
všechny celky od mladších
žáků po juniorku, které
měly své soutěže tabulkově. Ve druhém se zaměřili
na dvě nejstarší kategorie:
juniorku a dorost. V dnešní třetí části přišly na řadu
žákovské kategorie a série
bude pokračovat příště
nejmladším potěrem. Na
závěr pak přijde to nejlepší,
a to již avizovaný exkluzivní rozhovor s předsedkyní
klubu Martinou Markovou.
A představíme vám také nové složení realizačních týmů
pro sezónu 2022/2023. Nyní
se ale ještě s chutí začtěte
do ohlédnutí za mládežnickou hokejovou sezónou
2021/22 s pořadovým číslem tři, které pro vás připravil PROSTĚJOVSKÝVečerník,
exkluzivní mediální partner
SK Prostějov 1913.
PŮVODNÍ zpravodajství
pro Večeník

Jan
FREHAR

åiFLOHWRVQDVWRXSLOLVHWŐHPLFHON\RGSŐtäWtKR
åiFLOHWRVQDVWRXSLOLVHWŐHPLFHON\

URNXMH
XMH ÿHNDMt]PĚQ\
Hokejoví žáci mají za sebou další
ročník, který jim tentokrát nic – tedy
ani covid-19 - nepřibrzdil. Parta
okolo Filipa Smejkala a Pavla Musila neřešila kromě drobných komplikací žádné dlouhé pauzy. Starší žáci
nastupovali stejně jako jejich mladší
kolegové v Olomoucké regionální
lize, kde se ani jeden z celků nakonec
nedostal až do skupin o postup, musely se spokojit s účastí ve skupinách
o umístění. V letošní sezóny díky
hojnému počtu mladších žáků zde
dokonce nastupovala dvě družstva.
V základní skupině to starším žákům

SK 1913 stačilo na konečné šesté
místo s pozitivní bilancí výher i jednoznačně lepším skóre. V nadstavbě
se však museli spokojit s výkonnostně
horší skupinou, v níž neměli konkurenci a je otázkou, zda jim tato část
sezóny po hokejové stránce vůbec něco
dala, protože jednoznačná vítězství se
střídala týden co týden.
Do příštího ročníku je pak čeká
změna, kdy se starší žáci rozdělí na
ročníkovky, kde samostatnou soutěž
budou hrát hráči devátých tříd. Bude
tak otázkou, jak na tom která z věkových kategorií opravdu je. To ukáže

až čas sezóny budoucí. Teď je obtížné odhadovat, záležet bude i na letní

KOMENTÁØ
přípravě a případných přesunech
v kádru, jež mohou během přestávky
a následné delší letní přípravy nastat.
Mladší žáci prostějovského eskáčka
letošní ročník odehráli dokonce se
dvěma celky, kde se ve stejné soutěži
představila i rezerva. Úspěšnějšímu
„A“-týmu to ve finální podobě stačilo na třetí místo, ale i tak se stejně

ä¾MQXUMÆMCVGIQTKGO÷NCX5-PCUVCTQUVKVTGPÆTUM¾FXQLKEG(KNKR5OGLMCN (na
UPÊOMWXRąGFW C2CXGN/WUKN
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

jako devátá rezerva opět potkali i ve
skupině o umístění. V ní se stejně jako
v průběhu základní části dařilo lépe
družstvu pod označením „A“, které
však nestačilo na jednoho soupeře
a skončilo na stříbrné pozici. Z pěti
účastníků pak na druhém místě od

konce skončila rezerva, jež však rozhodně ostudu neudělala. Do nadcházejících let se tak dá hovořit o velmi zajímavé základně, což může
znamenat velkou budoucnost. Vše
ale bude záviset nejen na hráčích, ale
i trenérech a rodičích.

Å.OXFLSUDFXMtSHUIHNWQěERKXçHOMVPHSURVSDOL]DĀiWHN´
RKOtçtVH]DXSO\QXORXVH]yQRX NRXĀVWDUåtFKçiNţ FILIP SMEJKAL
PROSTĚJOV Starší grupa žáků se letos představila v základní skupině Olomoucké regionálníligy, kde jim podle představ nevyšel
vstup do soutěže a následné dohánění celků před sebou už na
postup směrem do horní poloviny a k postupu do lepší skupiny
nestačilo. Ve druhé části se tak aktéři museli spokojit s boji o umístění, kde ukázali, že neměli příliš velkou konkurenci a jednoznačně ji ovládli. Z loňskou sezónou ale převládá spíše spokojenost
a jejich kouč Filip Smejkal (na snímku) je hlavně rád, že kluci na
sobě poctivě pracují, což by mohlo do budoucna přinést ovoce.

ƔƔ Když bychom se prvně podívali
na základní část Olomoucké regionální ligy, jaká byla z vašeho pohledu?
„Rozhodl už začátek ročníku, který
z naší strany nebyl ideální. Kluci se
trochu hledali a měli tam ze začátku zbytečný respekt. Pak jsme to ve
druhé polovině základní části honili,
kdy už to začalo vypadat daleko lépe
herně i výsledkově, ale už to nestačilo na postup do lepší skupiny, což
nás mrzelo. Protože jsme na to měli,
ale zbytečně jsme si to slabším začátkem pokazili.“
ƔƔ Druhou polovinu ročníku jste
strávili ve skupině o umístění, kde
to byly po většinou jednoznačné
zápasy. Panuje spokojenost, jak jste
ji zvládli?

mladší žáci

Základní skupina 25
Z V VP PP P SKÓRE
3. místo – SK Prostìjov 1913
18 11 1 6 184:86
9. místo – SK Prostìjov 1913 B 18 5 0 13 59:173
Skupina o umístìní skupin 25-26
2. místo – SK Prostìjov 1913
12 7 2 3 79:56
4. místo – SK Prostìjov 1913 B 12 4 0 8 78:86
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TOP 3 nejproduktivnìjší hráèi SK PV 1913 – základní skupina 25
Z
G
A
B
Nicolas Bross
17
20
29
49
Jakub Procházka
18
24
13
37
Adam Danko
18
26
9
35
TOP 3 nejproduktivnìjší hráèi SK PV 1913 – skupina o umístìní
Z
G
A
B
Jakub Procházka
15
35
7
42
Nicolas Bross
15
23
11
34
Adam Danko
15
12
15
27

Starší žáci

Základní skupina 25
Z V VP PP P SKÓRE B
6. místo – SK Prostìjov 1913
18 9 2 7 184:86
20
Skupina o umístìní skupin 25-26
1. místo – SK Prostìjov 1913
15 11 2 2 140:49

24

TOP 3 nejproduktivnìjší hráèi SK PV 1913 – základní skupina 25
Z
G
A
B
Jan Špièák
18
26
26
52
Jakub Kumstát
16
24
24
48
Tomáš Marek
18
31
12
43
TOP 3 nejproduktivnìjší hráèi SK PV 1913 – skupina o umístìní
Z
G
A
B
Jakub Kumstát
13
17
13
30
Jakub Fiala
13
17
12
29
Jan Špièák
10
10
19
29

„Jak to říct… Byly tam zápasy pořád
dokola a nebylo to úplně ideální, aby
ze sebe kluci dostali maximum. Určitě
měli v hlavách, že když v prvním kole
zvítězíte 24:0, tak do druhého jdete
těžko připravení stejně. My jsme se
je samozřejmě snažili motivovat, ale
vím, že je to těžké, když jezdíte pořád
na stejná místa a vyhráváte velkým rozdílem.“
ƔƔ Není tam ale třeba trochu kontraproduktivní, že ve skupině jste
měli řadu zápasů, které zřejmě příliš nepomohly ani vám, ani soupeřům?
„Rozhodně to ideální nebylo, když už
je takto po sezóně, tak se nám stalo,
že jsme některé hráče museli soupeři
půjčit, aby se utkání odehrálo. A to
jsou všechno faktory, které demotivují
hráče. Za mě to nebylo úplně šťastné
rozdělení, ale zase jsme se o tu lepší
skupinu připravili sami.“

ƔƔ Po dvou letech se ale znovu
odehrála kompletní porce zápasů.
Jak moc důležitý je tento faktor pro
další vývoj?
„Za mě nebyly ani zase tak důležité
zápasy, ale především, že jsme mohli
trénovat a pracovat na sobě po celý
ročník, protože zápasy už jsou pak
jen tou třešničkou. Zápasy nebyly
optimální, jak jsme si už řekli, ale pro
mě bylo hlavní, že kluci ročníku 2007
a 2008 fungovali opravdu neuvěřitelně už několikátou sezónu v řadě.
Mají v sobě nastavenou pracovitost
a to, že nám to letos nic nerozbilo,
bylo ohromným plusem. Z tohoto
pohledu musíme hovořit pozitivně,
protože rok předtím byl opravdu neuvěřitelně katastrofický.“

ƔƔ Našel byste třeba něco, v čem
vidíte za loňskou sezónu největší
progres?
„Tam se těžko hodnotí nějaký progres,
protože předchozí dva ročníky se nedohrály. U kategorie starších žáků je to
navíc těžké hodnotit, protože během
těchto dvou let kluci hodně zesílili
a zmužněli. Takže už se mění i třeba
bruslení, střelba, určitá hra do těla. Určitě ukázali všichni kluci progres, ale
konkretizovat bych to nechtěl. Řekl
bych, že kompletně ve všem.“
ƔƔ Do příštího ročníku nastane
u žáků změna, kdy přijde na řadu
samostatná soutěž devátých tříd. Je
to správný krok podle vás? A bude
Prostějov v pohodě, co se týče počtu hráčů?

„Je to o úhlu pohledu. Pro větší a střední
kluby to bude dobré, protože soutěž bude
kvalitnější. Pro menší kluby to ale může
být smrtící. Na druhou stranu my jsme za
to asi rádi a řadíme se k těm, kteří by tuto
soutěž chtěli přihlásit. Za sebe očekávám,
že to budou lepší zápasy a bude to pro nás
plus. Samozřejmě tam nepůjdeme jako
nějaký favorit, ale věřím, že taky nebudeme za úplné otloukánky a kluky tyto zápasy budou postupně posouvat směrem
nahoru. Vidím to pozitivně, ale chápu, že
kluby, které to neposkládají, budou muset hrát za dorost, kde budou i o tři roky
starší kluci, což může být problém. Vše
závisí také na spolupráci v klubech, která
se u nás moc nenosí. Snad se to brzy změní, protože jen tak se budeme posouvat
všichni správným směrem.“

PROSTĚJOV Kompletního ročníku se dočkali také mladší žáci
prostějovského eskáčka, kteří se
v letošním ročníku představili
hned ve dvou týmech a ve stejné
soutěži Olomoucké regionální ligy
tak nastupovalo takzvaně „áčko“
i „béčko“. Už v základní části ukázal
elitní výběr SK 1913své schopnosti a obsadil třetí příčku, což bylo
místo postupové. Bohužel však
nakonec skončil stejně jako rezerva ve skupině o umístění. Tam také
ukázal svou sílu, neztratilo se ani
zmíněné „béčko“. Díky kompletní
sezóně se tak dá hovořit o pozitivním hodnocení.
Základní skupina Olomoucké regionální ligy vyšla svěřencům Filipa Smejkala a Pavla Musila velmi dobře. A-tým
obsadil konečné třetí místo. Rezerva
už na tom byla o něco hůře, ale zde se
jednalo především o hráče mladšího
ročníku, kteří se tak pravidelně utkávali
s hráči o rok staršími. I přes předposlední místo se nedá říct, že by se jednalo
o propadák. I do příští sezóny půjdou
tyto ročníky v podobné roli, tentokrát
však už v kategorii starších žáků, kam

budou ročníky 2009 i 2010 patřit.
I přes třetí příčku se však první družstvo z lepší skupiny v nadstavbě neradovalo. „Žákovské ligy starších a mladších žáků jsou propojené. V předešlých
sezónách se to bralo ohledně postupu
průměrově z obou soutěží a podle
staršího žactva. Od dalších sezón by se
mělo jednat o to, že se soutěže rozdělí
a vybojují si to celky v každé soutěži
zvláště. Letos nám to ale bohužel nevyšlo. Oba celky se tak musely smířit
pouze se skupinou o umístění, ale
i v případě průměru by nám to nejspíše
nestačilo,“vysvětlilsituaciFilipSmejkal.
Skupina o umístění měla stejný počet účastníků jako v kategorii vyšší

a jednalo se tak o pět soupeřů, kteří
se pravidelně potkávali. Zde se také
vedlo lépe „A“-týmu Prostějova, které
v konečném pořadí obsadilo druhé
místo se šestnácti body ze dvanácti
zápasů. Rezerva nakonec brala stejně jako v předešlé části předposlední
čtvrté místo se ziskem osmi bodů za
čtyři výhry. „U mladších žáků se na
rozdíl od starších jednalo ale přeci
jen o vyrovnanější zápasy, a i když
jsme tak hráli proti třem celkům stále dokola, protože vzájemné duely
bych do toho nepočítal, tak to mělo
větší náboj. Ale stejně jako u starších
žáků to beru jen jako třešničku. Jsem
hlavně rád, že se kluci snažili po celý

ročník pilovat své dovednosti a poctivě trénovat,“ konstatoval Smejkal.
K tréninku už se navíc kluci opět vrátili
a nyní jsou v rámci suché přípravy ještě
v lehčím tréninkovém procesu. „Led
byl k dispozici do sedmnáctého dubna, takže jsme toho využili a od té doby
dostali hráči tři týdny volna. Nyní se už
postupně vracíme do tréninků a začínáme suchou přípravu. Teď nám jde
hlavně o to, aby se kluci začali zase hýbat. Zatím se jedná o lehčí tréninky zaměřené spíše na dovednost. Postupně
ale budeme přidávat a pilovat i fyzickou připravenost, abychom se na další
sezónu připravili co možná nejlépe,“
prozradil šéftrenér SK Prostějov 1913.
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Zástupci kraje propagovali hejtmanství po celém světě
Ve sportu nejde jen o posouvání fyzických výkonů, ale také o kultivování celé
společnosti, což připomněl náměstek
hejtmana Michal Zácha. „Protože stejně jako ve sportu je základním principem férová hra, odhodlání a pracovitost. Na podobných hodnotách by měl
kondici a zdraví. Nezáleží na tom, zda stát život každého člověka,“ uvedl. „Přivyznáváte mainstreamové sportovní jměte prosím moje poděkování za to,
aktivity, nebo se věnujete sportu, kte- jakým způsobem se podílíte na rozvoji
rý je zrovna teď stranou médií. Ať už
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se dělá srdcem.“

OLOMOUC, PROSTĚJOV Také dvacátý ročník ankety Nejlepší
sportovec Olomouckého kraje potvrdil, že sport je v regionu velkým fenoménem. Pro ceny si přišli medailisté z mistrovství světa
a Evropy, účastníci olympiád nebo domácí šampioni. A vedení kraje všem, společně se spolupořádající agenturou TK PLUS,
mohlo poděkovat za vynikající reprezentaci v minulém roce.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
Na jeviště Moravského divadla dorazili
špičkoví hokejisté, kanoistky, volejbalistky, tenisté, cyklisté, šermíř, sportovní
střelec nebo judista. Mezi nominovanými nechyběli ani zástupci dalších sportů.
A všichni si slavnostní večer patřičně užili.
„Někdo rád sportuje o samotě, jiný dává
přednost týmové hře. Všem jde ale o to
stejné – o radost z pohybu, o vlastní

Olomouckého kraje i šíření jeho dobrého jména doma a v zahraničí. Je spousta
důvodů, proč být na náš region hrdý.
A jsem si jistý, že sportovci jsou jedním
z nich,“ ocenil úspěšné reprezentanty
náměstek hejtmana.
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Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

tuje také do rekonstrukcí sportovního
zázemí a přispívá třeba i na výchovu
nových trenérů. Zvláštní důraz klade
na podporu sportovců s hendikepem
a významné postavení má v této oblasti také anketa Nejlepší sportovec Olomouckého kraje. „Nezáleží na tom,
zda vyznáváte populární sportovní
aktivity, nebo se věnujete takzvanému
menšinovému sportu, který je zrovna
teď stranou zájmu médií. Každý sport
je sám o sobě výhrou, když se dělá
srdcem,“ uvedl během slavnostního
večera Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.
Loňský rok, kdy vyhlášení nemohlo
kvůli covidu proběhnout, je zapomenut. Letošní slavnostní večer již mohl
proběhnout v tradičním slavnostním
hávu a naznačil, že se doba uklidňuje.
„Máme za sebou složité období, kte-

ré se podařilo zvládnout s podporou
Olomouckého kraje a města Prostějov.
Moc si toho vážíme a doufáme, že další
roky už budou klidnější,“ přeje si za TK
PLUS Petra Černošková.
(lv)

m?Eă se dostalo do správných rukou Dvacet let unikátního spojení pořadatelů

OLOMOUC
Také v rámci 20. ročníku ankety
Nejlepší sportovec Olomouckého
kraje se v závěru večera předávaly
šeky sportovcům, kteří si podporu zaslouží. Pětitisícový získala
golfistka Veronika Kedroňová
a také judista Tomáš Raška, desetitisícový sportovní střelec Tomáš
Pešek a judistka Julie Švecová.
„Čeká mě celá řada velkých závodů
a ty jsou vždy finančně hodně náročné. Taková podpora se vždy hodí
a jsem ráda, že pořadatelé ankety nás
i tímto způsobem podporují,“ uvedla
Švecová, mistryně světa neslyšících
v judu ve váze do 70 kilogramů.
Hejtmanství opět potvrdilo, že sport
v regionu maximálně podporuje
a velký důraz klade na podporu sportovců s hendikepem. „Naší snahou je,

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

aby podmínky pro sport měli všichni
lidé v Olomouckém kraji stejné. Nezáleží na tom, zda hrajete okresní přebor, nebo první ligu, ale že se hýbáte,“
prohlásil Michal Zácha, náměstek
hejtmana pro oblast sportu.
Organizátoři nezapomněli ani na
nejmladší kategorie. Pro šek na

deset tisíc korun si přišel nadějný,
teprve desetiletý autokrosař Ladislav Hanák mladší. „Děkuji a budu
se snažit, abych se tak nějak odvděčil nějakým dobrým výsledkem,“
rozesmál hlediště Moravského divadla bezelstně mladý sportovec.
(lv)

OLOMOUC Olomoucký kraj se
v roce 2001 stal prvním regionem
České republiky, který začal oceňovat své úspěšné sportovce a stal se
vzorem pro své následovníky. Od
prvního ročníku anketu Nejlepší sportovec Olomouckého kraje
společně s vedením kraje pořádá
prostějovská TK PLUS a toto spojení zatím pouze v jednom případě
přerušila koronavirová pandemie.
„Byli jsme u zrodu ankety a máme
radost, že se z toho stala tradice, která
trvá již dvacet let. Těší nás, že máme
stále důvěru vedení kraje, a věříme,
že toto partnerství bude pokračovat
i v dalších letech,“ řekl jednatel TK
PLUS Petr Chytil.
Hejtmanství dává do rozvoje sportu
v regionu miliony korun ročně. Nejen
na vlastní činnost sportovců, ale inves-
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Po
roční pauze byly předány ceny vítězům ankety Nejlepší sportovec
Olomouckého kraje. Pořadatelstvím oscarového večera byla pověřena špičová agentura TK PLUS,
která zajistila hladký průběh předávání prestižních cen. „Celý večer
měl patřičnou úroveň. Jsme rádi,
že můžeme přispět k poděkování
sportovcům za reprezentaci celého
Olomouckého kraje,“ těší jednatele
prostějovské marketingové společnosti Petra Chytila (na snímku).

Ladislav VALNÝ
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Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

yy Bylo pro vás složité navázat na
předloňský ročník po roční pauze
vynucené covidovou pandemií?
„I do naší ankety vstoupil covid-19,
sportovní svět se skoro zastavil, ale bylo
dobře, že našel sílu k hledání cest ze složitých virových pavučin. A všechny, kteří mají rádi sport, to určitě potěšilo. Také
my jsme tu cestu našli, což je dobře. Naši
sportovci si podobnou anketu zaslouží.
Měli jsme výhodu, protože bylo možné
navázat na předchozí ročníky. Roční
pauza nám proto neublížila. S trochou
nadsázky jsme jen upravili číslo ročníku. Měl být jednadvacátý, reálně se ceny
předávaly podvacáté.“
yy Pořádáte atletickou Zlatou
tretru, tenisový UniCredit Czech
Open. Jaké místo u vás zaujímá
spolupořádání krajské sportovní
ankety?

tem. Věříme, že u něj budeme také
v příštích letech.“
yy Na pódium přišli světoví šampioni, účastníci olympiád. Co říkáte
tak velkým úspěchům regionálních
sportovců?
„Jsme agentura, která se pohybuje ve
světě sportu několik desetiletí. Moc
dobře víme, že je u nás hodně
skvělých sportovců. Máme se čím
pochlubit. Skvělou zprávou je, že
stále máme z čeho oceněné vybírat, konkurence mezi nominovanými je opravdu velká. Anketě
to pochopitelně také dodává správnou prestiž.“
yy Po roční pauze anketa oslavila
dvacáté narozeniny. Co jí popřát
do dalších let?
„Když jsme před lety s anketou
začínali, byli jsme jediným krajem, který tuto akci pořádal. DalFoto: TK PLUS/Pavel Lebeda ší regiony jsme inspirovali a dnes
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„Z našeho pohledu má velice významné postavení. Jsme společnost
sídlící v Prostějově, proto nám záleží na tom, abychom byli aktivní v celém regionu. Jsme rádi, že
máme důvěru vedení Olomouckého kraje, jeho podpory si vážíme,
stejně jako podpory statutárního
města Prostějov. Navíc je anketa
Nejlepší sportovec Olomouckého
kraje naším oblíbeným projek-

má svoji anketu téměř každý kraj!
Svět se mění, přesto si myslím, že
sport zůstane společenským fenoménem. Dál bude oslovovat veřejnost
a ta bude sledovat výsledky svých
zástupců. Anketě proto přeji, aby se
našim sportovcům i nadále dařilo,
vozili do našeho kraje další medaile
a odměnou a poděkováním jim pak
budou slavnostní večery. Věřím, že
i s naší účastí.“

