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STAROSTA HRUŠKY:
„TO, CO SE DĚJE
U NÁS, SE NEDĚJE
ANI V AMERICE!“
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Za udáním stojí zřejmě sousedské spory

Martin ZAORAL
HRUŠKA, PROSTĚJOV Při tomhle
pohledu minimálně zamrazí... Krajští
veterináři odhalili v Hrušce nedaleko
Němčic nad Hanou zuboženého bílého lipicána. Toto plemeno přitom
vždy bývalo ozdobou koňských
spřežení. Zdejší podvyživený kůň se
však sotva držel na nohou! Jeho majitelům přitom už jedno zvíře letos v
zimě uhynulo. Takový způsob péče
rozhodně nemohl dělat radost ani
zvítěti, ani chovatelům...

Cena 17 Kč

2

RYCHLÝ



  

Úterý 3. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


rubriky





Prostějov (mik) - Stále sice ještě
není znám přesný termín rekonstrukce hlavního nádraží v Prostějově,
mluvčí Správy železniční dopravní
cesty ale potvrdila, že půjde celkem
o zásadní změny. „Kromě modernizace a samostatné infrastruktury je
v projektu také výstavba nástupišť a
také podchodu pod nimi,“ nechala se
slyšet Kateřina Šubová.

 
vládneme
Prostějov (mik) - Chřipková epidemie je na ústupu ve všech městech
Olomouckého kraje, o čemž vypovídá statistika nemocnosti platná
k pondělí 26. března. Z čísel, která
pravidelně zveřejňuje Krajská hygienická stanice, vyplývá, že v počtu
nemocných na sto tisíc obyvatel je
na tom stále nejhůře Prostějov, kde
je tato relativní nemocnost na hodnotě 1 571 obyvatel. Jedná se o 101
pacientů méně než týden předtím,
ovšem i tak Prostějov v relativní
nemocnosti vládne celému Olomouckému kraji.

PØEDPLATNÉ
LEVNÌJI
 
ZA 700 Kè
volejte:
608 960 042
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PTENÍ Mobily a tablety dnes najdete i v rukou předškoláků.
Pozoruhodné je, že na rozdíl třeba od kuchyňské utěrky funguje u těchto přístrojů princip „lepidla“. Jakmile se dětem technika
jednou dostane do ruky, hrozně těžce se pak odlepí. To ovšem
neplatí pouze děti. Přestože dospělí získali chytrý telefon třeba až
po padesátce, někteří z nich koukají do jeho displeje každou volnou chvíli. Z mnohých se tak stávají autisté, kteří jsou sice zavaleni
informacemi a zábavou, o svět a lidi kolem sebe však jeví pouze
nezbytně nutný zájem...

Agentura Zase na manévry. A zase na Baník!
Ty chachary nám byl čert dlužen!
Kdo si myslel, že se v Prostějově už
nikdy nebudou muset řešit nájezdy
fanoušků Baníku Ostrava do našeho krásného města, ten se škaredě
spletl. Zápas prostějovských čutálistů s ostravskými chachary z loňského dubna se bude brzy opakovat!
„Když nám tady vloni dali dva fíky
a vyhráli, říkal jsem si, táhněte do
první ligy a v Prostějově ať vás už
nikdy nevidím. Copak jsem mohl
tušit, že ti baníkovci jsou taková

      

tt1POEʏMÓtt
Trable s vysokozdvižkou. Chuck Norris údajně za dvanáct vteřin složil najednou 850 rubikových kostek. Při druhém pokusu se mu ovšem rozbil vysokozdvižný vozík... Ještě hůř dopadl jednadvacetiletý muž, se kterým se vysokozdvižný vozík převrátil.
ttÁUFSâtt
Zloději kol po 70 letech. V poválečné Itálii byl natočen skvělý film Zloději kol
o chudém otci rodiny, který se živí jako lepič plakátů. Z práce jej však vyhodí
poté, co mu někdo ukradne kolo, které pro ni nezbytně potřebuje. V zoufalství
se rozhodne učinit sám ze sebe zlodějem. Doba se posunula a Milan Zatloukal,
kterého odsoudil prostějovský soud, kradl kola z docela jiných pohnutek.
tt4UʭFEBtt
Wolkerův striptýz. Divadlo Point svého času sklízelo úspěchy s představením
Nahý Wolker. Po soukromí samotného básníka došlo i na „odhalení“ jeho podařené sochy na jedné z laviček hlavního prostějovského náměstí.
ttɇUWSUFLtt
Bezručovi v patách. Pokud bychom chtěli přeložit jméno Petra Bezruče do
angličtiny, stal by se z něj Peter Handsfree. Ve Špalíčku prostějovského muzea
byla zahájena výstava Básníkovy stopy a zastavení ohlížející se za působením
autora Slezských písní v Kostelci na Hané.
tt1ÈUFLtt
Hyper pátek. Víte, co je horšího než pátek třináctého? Jakékoliv pondělí.
A víte, co je lepší než jakýkoliv pátek? Velký pátek! To platí hlavně poté, co byla
připomínka utrpení a smrti Ježíše Krista prohlášena státním svátkem. Někteří
lidé díky tomu získali jeden volný den navíc.
tt4PCPUBtt
Jednou se nám kolo zláme... „Až se ti kočár poláme, najednou bude kolem
plno lidí a všichni ti budou ukazovat cestu...,“ praví jedno staré přísloví. Václav Obr nikdy cestu ukazovat nepotřeboval, po celý život si vždy šel za svým.
U příležitosti zahájení sezóny Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem projel i se
svým kočárem celou řadu obcí v regionu.
tt/FEʏMFtt
Aprílové Zmrtvýchvstání. Přijde bezzubý k zubaři, otevře pusu a zařve: „Apríl!“
Letos první dubnový den, který bývá plný nejrůznějších mystifikací, vyšel na velikonoční neděli, kdy se tradičně připomíná Kristovo Zmrtvýchvstání.
tt1POEʏMÓtt
Každý den Velikonoce. Některé páry mají Valentýna každý den, jiné zase prožívají nikdy nekončící Vánoce. Já a moje přítelkyně kromě toho pro udržení
harmonického vztahu potřebujeme non-stop Velikonoce... Tradiční pomlázka
i letos zajistila svěžest děvčatům všeho věku!

nemehla, nekopové a lemplové, že
v té lize uhrají jen pár bodů a zase
sestoupí dolů? Čeká nás tedy zase
spousta starostí, a to už možná letos
na podzim,“ nechal se před Agenturou Hóser slyšet nejgenerálnější manažer Eskáčka Prostějov Francimór
Ďura. Jenomže k dalšímu vzájemnému zápasu ještě něco chybí, a to
postup Prostějova z MSFL do II.
ligy. „To je přece jasné, postup si nenecháme uniknout,“ dušuje se Ďura,
který je zároveň náměstek hejtmana
a domluví pro naše fotbalisty stomilionovou dotaci.
Pokud se tak skutečně stane, mohou se Baník a jeho nebezpeční fanoušci objevit v Prostějově už letos
na podzim. Tím ale rostou vrásky

KRIMI


Po delším čase řeší prostějovská hospodářská kriminálka
další z řady případů neplacení
výživného. Tentokrát mají kriminalisté na paškále devětatřicetiletého muže z Prostějova.
Kolik má let, tolik také dluží
tisícikorun na svoji devítiletou
dceru!

39 000

na čele velitelům bezpečnostních
složek! „Ježíšmarjá, to snad ne!
To zas budeme muset zalarmovat
všechny policajty z okresu, včetně
těch na koních. Byl bych nejradši,
aby soud všem, kteří fandí Baníku,
zakázal vstup a následný pobyt
v Prostějově. Pokusím se to nějak
zařídit,“ uvedl pro Agenturu Hóser šéf prostějovské policie Míra
Vzpurný. Starostmi se netají ani
velitel příměstské policie Jan Nagymároš. „Zatknout, vyvézt z města
ven a zavřít je do gulagů,“ má jasno
Nagymároš směrem k fanouškům
ostravského Baníku.
Každopádně pro fanoušky to už
letos na podzim může být opravdový bonbónek. Obzvláště když kádr

prostějovských fotbalistů mají přes
léto posílit významní plejeři. „Já už
jsem ohlásil hostování v Prostějově,
jen některé formality zbývají doladit,“ šokoval Agenturu Hóser Milánek Škodovka od sešívaných z Prahy. „S Baníkem si pokaždé umím
vytřít pozadí,“ kasá se další posila
Eskáčka Prostějov Dejvid Lafeta
z druhého břehu pražské Vltavy.
Tož, Baníku, třes se!
Za Agenturu Hóser Majkl

WWW
 

Trpěl jako kůň! Toto pořekadlo
naprosto sedí na bílého valacha, kterého jeli do Hrušky na Němčicku
zkontrolovat krajští veterináři. Na
udání některého ze sousedů byl Lipicán ovšem nalezen v zuboženém stavu, jeho vystouplá žebra byla jen tím
nejmenším zjištěním. Majiteli nyní
hrozí odebrání zvířete a ve vzduchu
je pokuta až půl milionu korun.
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Minimálně o čtrnáct dní bude v letošním roce oddáleno otevření
prostějovského aquaparku v areálu
krasických Koupelek. Jak jednatel
Domovní správy Vladimír Průša
vysvětlil, na koupališti byl už vloni
zjištěn velký únik vody díky prasklému potrubí v zemi. Takže se nyní
bude kopat a kopat... Více čtěte
v příštím vydání.
  

MILOŠ KARÁSEK

5FYUWڀUÏUPSVCSJDF
KFTNZÝMFOâ OJLUFSBL
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PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech. 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 nebo
zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování Prostějov na tel. číslo 974 781 326.

DAVID FORGÁČ
Krkavčí otec dluží k rukám
své bývalé ženy devětatřicet tisíc korun. Alimenty už neplatí
hodně dlouho, soud mu částku
1500 korun měsíčně nařídil
už v srpnu 2015 a od té doby
nezaplatil na svoji dcerku ani
korunu. Zřejmě si neuvědomuje, že mu teď hrozí až dva roky
kriminálu...



Velikonoce úplně všude. Na první
pohled se minulý týden zdálo, že Velikonoce jsou mezi Prostějovany ještě
oblíbenější než Vánoce. Jarmark spojený s množstvím koncertů, soutěže
o nejkrásnějšího beránka, nejvydařenější namalované vajíčko, ukázky lidových tradic a řemesel v Metru a mnoho
dalších akcí. Člověk nevěděl, kam dřív...

„Haló, princi!

„8 dnù Veèerníku v kostce“
 

rubriky
Večerníku

se narodil 17. května 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 25. března
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 12 do 13 let, měří mezi 150 až 155
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a černé vlasy.



Architekt a sochař už delší dobu
připravuje pro město různé projekty spojené se životem prostějovského básníka Jiřího Wolkera.
Uplynulou středu pak představil
své největší dílo. A sedící básník na
lavičce uprostřed náměstí se líbí!
  

„DĚTI TO
VYSMEJČILY
BĚHEM NĚKOLIKA
MINUT!“
Celkem 250 čokoládových vajíček
schovala Milada Sokolová dětem
po celých Smetanových sadech.
Ty je našly vskutku bleskově...

POÈASÍ v regionu


16/5 °C

Støeda

18/6 °C

Ètvrtek

13/7 °C

Pátek

14/8 °C

Sobota

15/6 °C

Richard
Ivana

HANA POLÁŠKOVÁ
se narodila 11. září 2002 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 27. března
2018. Její zdánlivé stáří je 18 let, měří
mezi 162 až 165 centimetry, má hubenou postavu, modrozelené oči a černé
vlasy.

Miroslava
Vendula
Heřman a Hermína

Nedìle

15/6 °C
Ema
Zdroj: meteocentrum.cz
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Opilý agresor vyhrožoval žen

3

MÍSTO POMLÁZKY

„ZMLÁTÍM TĚ A PAK TĚ ZABIJU!“ MIMINKO!
HRUBČICE K případu fyzického násilí a ohrožení na životě vyjížděli policisté minulý pátek do Hrubčic. Mladý
muž tam v silné opilosti napadl podstatně starší ženu!
V poutech byl nakonec převezen na záchytku. Jeho čin
byl ovšem posouzen jen jako přestupek.

Michal KADLEC
„V pátek třicátého března po poledni došlo v Hrubčicích k incidentu
mezi čtyřiadvacetiletým mužem
a čtyřicetiletou ženou, kterou
sslovně napadat opakovaně. V posledním případě ji přitom vulgárně urážel a vyhrožoval zmlácením
i zabitím,“ informoval o případu
František Kořínek, tiskový mluvčí

Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Podle jeho vyjádření policisté
provedenou dechovou zkouškou
u muže změřili hodnotu 2,87 promile alkoholu. Opilého násilníka
však od zběsilého chování neodradila ani přítomnost hlídky. „Protože
v agresivních výpadech muž nepřestal ani po zajištění, rozhodli policis-

Foto: internet

té o jeho umístění do protialkoholní
záchytné stanice. Při zajištění ani
následné eskortě nedošlo ke zranění
osob, ani ke škodě na majetku,“ doplnil František Kořínek s tím, že pro
své jednání je nyní podezřelý z pře-

stupků proti veřejnému pořádku
a proti občanskému soužití.
Co bylo příčinou častých konfliktů,
a jestli za vším stojí jen alkoholové
dýchánky muže, zůstalo Večerníku
prozatím utajeno.

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Jako na ty nejkrásnější v životě budou na letošní Velikonoce vzpomínat manželé Dana a Zdeněk Keprtovi z Nivy. V prostějovské porodnici se jim totiž na Velikonoční pondělí narodil vytoužený syn Jakub!
(mik)
Více o miminku a jeho rodičích se dočtete v příštím čísle!

Policisté opět hledají

PROŽILI JSTE

OKUPACI V SRPNU

patnáctiletou Hanu

1968?

OZV TE SE VEERNÍKU!
V letošním roce si připomeneme už 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. V noci 21. srpna 1968
vtrhly do země armády Sovětského svazu, NDR, Polska, Bulharska a Maďarska. O čtyři dny později tekla krev i v Prostějově,
sovětští vojáci v neděli 25. srpna zastřelili Martu Říhovskou, Josefa Boháče a Ladislava Langa.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravuje k výročí této události přídavek v podobě speciální přílohy, v níž bychom rádi využili
i vyprávění očitých svědků, kteří tragédii našich novodobých dějin prožili na vlastní kůži. Uvítáme samozřejmě i fotodově či okolí. Pokud se odhodláte
kumentaci okamžiků, ke kterým došlo přímo v Prostějově
vyprávět o svých příbězích ze srpna 1968, budeme jedině rádi. Naopak bychom rádi nebyli, kdyby
pohnuté osudy před padesáti lety zůstaly zapomenuty...
PROSTJOVSKÝ Veerník tak vyzývá nejširší
ší veejnost, aby se
v pípad jakéhokoliv svdectví ze srpnových
vých událostí roku
Patnáctiletá Hana Polášková je opt v pátrání Policie +R.

1968 ozvala do naší redakci. Zájemci tak mohou
ohou uinit

Foto: Policie R

PROSTĚJOV Některá jména se do policejního pátrání pravidelně vrací. Mezi tyto případy patří patnáctiletá Hana Polášková. Od
uplynulého úterý se tato slečna hledá již poněkolikáté...
Hana Polášková, která se narodila 11. září 2002 a měří necelých
165 centimetrů, se do hledáčku policejních pátračů dostala už loni
v srpnu. Poslední pátrání po hubené a černovlasé dívce bylo vyhlášeno letos 27. března. „Bohužel se nevrátila do ústavu,“ konstatoval
na sociálních sítích Petr Polášek.
Někteří z lidí, kteří problémovou dívku znají, naznačují, že by mohla mít potíže s drogami... Pokud o této dívce něco víte, či kde by se
mohla pohybovat, kontaktujte linku 158.
(mls)

buto osobn v Olomoucké ulici 10 v Prostjojov, nebo telefonicky na íslech 582 333 433
33
i 608 723 851.
Písemné i fotografické materiály pak mžete
ete
posílat
i na e-mailovou adresu redakce@vecernikpv.cz.
.cz.

Pedem dkujeme za spolupráci!
upráci!

USNUL MU V KLÍNĚ! ZEMŘEL

na chodbě

PROSTĚJOV Odhalení sochy sedícího Jiřího
Wolkera z dílny architekta Miloše Karáska přineslo na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově
nejedno překvapení. A to třeba, když vedle
básníka už hovícího si na lavičce se ředitel
Městské knihovny Aleš Procházka i primátorka
statuturního města Prostějov Alena Rašková
„zalekli“ malého studenta, který spal v klíně
slavného prostějovského rodáka...
(mik)

18031310293

Foto: Michal Kadlec

REPORTÁŽ ZE SLAVNOSTNÍHO AKTU
NAJDETE NA STRANĚ 23

PROSTĚJOV V předminulém vydání Večerník zveřejnil informace
o smutném případu, kdy v prosotorách budovy polikliniky v Trávnické ulici zemřel muž středního
věku. Podle svědků se tak stalo ve
chvíli, kdy stál ve frontě v tamní
lékárně. Její manažerka to ale razantně popírá a do redakce poslala
následující sdělení.
„Otiskli jste nepravdivou informaci, která nám komplikuje provoz
v lékárně. Pán nezemřel v lékárně,
ale na chodbě polikliniky. Bohužel
k nám chodí spousta lidí a ptá se,
kde nám ten pán umřel a podobně. Měli jsme i reakci, že když tady
někdo umřel, tak už sem nebudou
chodit... Mrzí nás, že se takové
neštěstí vůbec stalo, ale nechceme dále vířit zvědavost, což se při
čekání ve frontě děje,“ sdělila na
vysvětlenou Naděžda Hanáková,
regionální manažerka společnosti
BENU ČR.
Za dříve uvedenou nepřenost se
omlouváme.
(mik)
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PO STOPÁCH STARÉHO

PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI
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KONICE Tohle byl pro Konici bezpochyby historický moment. Dosud jediným prezidentem, který toto
město v jeho historii navštívil, byl v roce 1937 Edvard
Beneš. Tím druhým se zhruba před rokem stal Miloš
Zeman. Příležitost spatřit ho na vlastní oči si navzdory
chladnému a propršenému počasí nenechalo ujít kolem
pětistovky místních. Otázky kolem jeho zdraví už tehdy
přímo visely ve vzduchu. Vyostřily před prezidentskými
volbami a zůstávají i po jeho inauguračním projevu.
Už při návštěvě Olomouckého kraje byly jasně patrné pohybové potíže Miloše Zemana. Obzvláště chůze po schodech
mu činila obtíže. Přitom ze vznešeného a vysoce ceněného
Vladislavského sálu na Pražském hradě, kde tradičně probíhá
inaugurace českých prezidentů, vedou mimo jiné pozvolné
jezdecké schody, kudy přijížděli rytíři přímo na svých koních.
U příležitosti prezidentovy návštěvy v Konici se jej Večerník
zeptal, zda by byl schopen vyjít je bez pomoci a zda jeho zdravotní problémy nebudou komplikovat jeho případné setrvá-

Napsáno
pred


ní v úřadě. „Politika máme hodnotit nikoliv podle toho, jak se mu chodí, ale co
činí. Vy ztotožňujete politika s běžcem
a to politik není. Ani na dlouhé tratě,“
reagoval tehdy Miloš Zeman, který se
při odpovědi nevyhnul ani pro něj tak
typickým urážkám.
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mého názoru by byl mnohem vhodnější lokalitou pro tuto investiční
akci prostor před domem ve Wolkerově ulici. Je to krásně blízko centra města a dopravně napojitelné na
nedaleký rondel a hlavní silnici. Problém by jistě nastal pro obyvatele tohoto domu, protože ti využívají zmí-

něný prostor pro parkování svých
vozidel. Ale když už tedy budeme
stavět komunitní dům v Sušilově ulici s obrovským parkovištěm, mohlo
by se jim parkování nabídnout tam,“
mínil vloni na srpnovém jednání zastupitelstva František Fröml.
>>>dokončení na straně 13
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Tak to už je vrchol! Neznámý
žhář, který po celém městě zapaluje kontejnery na tříděný odpad,
minulý týden opět udeřil. Za poslední půlrok už po patnácté! Jako
kdyby se nám všem smál a myslel
si, že je nepolapitelný. Trpělivost
dochází jak policii, tak i nejvyššímu vedení města.
Dosud neznámý žhář řádí sice v různých lokalitách Prostějova, nejvíce
ale v okolí obchodního střediska
Družba. Ve středu v noci vzplály popelnice v Okružní ulici. „Ve středu 26.
března byl krátce před půl dvanáctou
v noci nahlášen požár plastového
kontejneru před obchodem v Okružní ulici v Prostějově. Hasiči na místě
zjistili, že od kontejneru chytly také
rozvodná elektrická skříň i opodál

stojící reklamní poutač. Požár způsobil předběžnou škodu za 100 tisíc
korun. Myslíme si, že nejpravděpodobnější příčinou je úmyslné zapálení,“ sdělila Večerníku Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje.
Jak již bylo řečeno, jedná se o úmyslně založený požár kontejneru s pořadovým číslem patnáct. Městu tak
byla způsobena už celková škoda za
stovky tisíc korun. „Je to už hodně
vážné. Vždycky se najde nějaký magor nebo darebák, který je ochoten
něco takového udělat. A klidně tento
můj výrok můžete zveřejnit! Já prostě
pro podobné lidi nenalézám jiný
vhodnější výraz. Něco takového není
normální a slušný člověk to neudělá,“

nebere si servítky Miroslav Pišťák,
místostarosta Prostějova.
Vedení města ve snaze vypátrat žháře,
potrestat ho a v neposlední řadě po
něm vymoci způsobené škody, učinilo prostřednictvím městské policie
několik opatření. „Věřím, že městská

i státní policie případy pečlivě šetří
a už brzy budeme jméno pachatele
znát. A nyní děláme všechno pro to,
abychom zabránili dalším činům tohoto darebáka. A co víc, doufám, že
se dožijeme jeho přísného potrestání,“ dodal místostarosta Pišťák.

Od našich policistů se Večerník dozvěděl, že celou sérii žhářských činů
v Prostějově má na svědomí jeden
a tentýž člověk. „Je zřejmé, že se jedná
o pokračující delikt jednoho pachatele. A tento žhář si může být jistý, že
bude zjištěn,“ uvedl Jan Nagy, velitel
Městské policie Prostějov.

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Muž zapalující kontejnery na tříděný odpad jako na drátku tenkrát na jaře
roku 2008 stihnul ještě pár případů, ale i na základě pomoci veřejnosti byl
nakonec dopaden a stanul před soudem. Ten ho sice poslal do vězení, jestli ovšem uhradil veškerou škodu magistrátu, která celkově přesáhla jeden
milion korun, to se nám tenkrát už zjistit nepodařilo. Případ ale odhalil
tehdejší jednoznačnou slabinu města. Tenkrát totiž v ulicích ještě nebyl tak
kvalitní kamerový systém, jako je dnes. Teď už by si snad nikdo takto řádit
nedovolil, rohy téměř všech prostějovských ulic jsou pomalu ale jistě pod dohledem „velkého bratra“...
(mik)

18032810349

17041210419

31. 3. 2008
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PROSTĚJOV Dvě velké investice směrem k dopravě čekají letos
vedení prostějovského magistrátu. Už za pár týdnů začne rekonstrukce autobusového nádraží
v Janáčkově ulici nákladem deseti milionů korun. V létě se pak
za přibližně dvojnásobnou cenu
začne budovat nový autobusový
terminál u městských lázní na
Floriánském náměstí. Na zkvalitnění služeb pro cestující v MHD
i příměstských autobusech byl
však nastolen ještě jeden návrh.
Padl vloni v létě z úst opozičního
zastupitele Františka Frömla.
Opoziční zastupitelé totiž kritizují
výběr lokality pro nový autobusový terminál. „V blízkosti lázní stavět
něco takového je nevhodné a i v tisku jsem se dočetl, že se to také nelíbí profesionálním řidičům městské
hromadné dopravy. Nejen podle

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Újezd

Příště: náměstí Svatopluka Čecha

18032870351
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s mstskou policií

Krev a kopance v baru

Ilustraní foto: internet

Předminulou sobotu 24. března kolem šesté hodiny se na linku tísňového
volání obrátila servírka baru s prosbou
o vykázání nevhodně se chovajícího hosta z provozovny, jehož proto
odmítala obsloužit. To ovšem muž
nehodlal akceptovat. V problémovém zákazníkovi byl zjištěn osmatřicetiletý muž. Za přítomnosti hlídky
situaci pochopil a z místa odešel. Po
dvou hodinách strážníci vyjížděli
do baru znovu. Nezvaný host se do
podniku vrátil a fyzicky napadl jiného hosta. Na místě byl zkontaktován
šestadvacetiletý muž se zkrvaveným
obličejem. Útočník před příjezdem
hlídky z místa odešel. Od svědků bylo
zjištěno, že k incidentu došlo poté, co
se mladší muž zastal servírky, která
měla celou noc problémy s osmatřicetiletým hostem. To se staršímu muži
nelíbilo a udeřil mladšího muže do
obličeje. Po pádu na zem do něj ještě několikrát kopl. Svým jednáním
je osmatřicetiletý agresor podezřelý
z přestupku proti občanskému soužití.
Celá záležitost byla předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Zvedali manželku
V nočních hodinách ze soboty 24. na
neděli 25. března se na linku 156 obrátil
muž a požádal o pomoc při zvedání své
manželky, která upadla na zem a nemůže ani za jeho pomoci stoupnout.
Strážníci pomohli třiaosmdesátileté
ženě vstát. Seniorka si na žádnou bolest
nestěžovala, pád se naštěstí obešel bez
zranění. O dva dny později v nočních
hodinách bylo přijato formou SMS
zprávy oznámení o výjezdu hasičů ke
snesení pacienta do sanitky. Strážníci
hasičům při snášení dvaaosmdesátileté
pacientky asistovali.

Slečna nevycouvala
Minulé úterý 27. března vyjížděli
strážníci prověřit oznámení o zablokovaném vozidlu na parkovišti
u nemocnice. V dané lokalitě se nacházela bezradná jednadvacetiletá
řidička, která nedokázala vycouvat
z parkoviště. Strážníci ženě z místa
vozidlem vyjeli. O protiprávní jednání se v tomto případě nejednalo.

Agresivní pacientka
Půl hodiny před polednem v neděli 25. března vyjížděla hlídka do
nemocnice, kde se podle oznámení nachází podnapilá pacientka,
která začíná být při ošetření agresivní. Strážník na místě událost
potvrdil. Pod jeho dohledem se
žena podrobila ošetření. Následně
byla dopravena sanitkou do místa
bydliště. Tam ji strážník předal pětadvacetileté dceři, která uvedla, že
se o matku postará.

Naháč nadýchal
3,36 promile
V podvečer úterý 27. března bylo přijato na lince 156 oznámení o ležícím
podnapilém muži ve dvorním traktu
domu na náměstí Spojenců. Oznamovatel na místě strážníkům uvedl, že
podnapilý muž v domě nebydlí a ani
jej nezná. Opilec ležel na zemi polonahý, pouze v částečně oblečených
kalhotách, nebyl schopen komunikace, natož nějakého pohybu. K posouzení jeho zdravotního stavu byl
na místo přivolán lékař. Muž strážníkům nadýchal 3,36 promile alkoholu.
Skončil na záchytce.

Přistižený opilec nacouval do strážců zákona

Tři roky neplatí

PROSTĚJOV Rychlá jízda, nabourané policejní vozidlo a nakonec i alkohol. To je výsledek bezpečnostní akce, kterou minulou
středu v předvelikonočním čase podnikli dopravní policisté ve
Vrahovicích. Jednomu z řidičů naměřili vyšší než povolenou rychlost, po krátké honičce pak došlo k dalšímu odhalení přestupku
proti zákonu. A ještě k tomu bouračka!

Michal KADLEC
Ve středu 28. března kontrolovala policejní hlídka ve Vrahovické ulici
v Prostějově dodržování nejvyšší povolené rychlosti 50 kilometrů v hodině. „O půl jedné po poledni změřili
automobilu značky Škoda rychlost
jízdy čtyřiašedesát kilometrů v hodině. Po krátkém stíhání policisté automobil dojeli v Tovární ulici, když jeho
řidič zastavil před železničním přejezdem. Policejní vůz zastavil za stíhaným vozidlem ve svahu před přejezdem. Z dosud přesně nezjištěných
příčin se ale automobil Škoda náhle
rozjel dozadu a narazil do policejního
vozidla. Dle slov řidiče se vozidlo rozjelo samovolně, když mu noha sjela

z brzdového pedálu,“ popsal František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Při střetu došlo k poškození policejního vozu. Takto vzniklá škoda
byla předběžně vyčíslena na 15
000 korun. Alkohol byl u řidiče
policejního automobilu vyloučen
provedenou dechovou zkouškou. Ne tak na straně viníka...
„U sedmašedesátiletého řidiče druhého vozu policisté provedenými
dechovými zkouškami změřili hodnoty 0,67 a 0,64 promile alkoholu.
Muž přiznal vypití jednoho půllitru
jedenáctistupňového piva během
předchozího večera. Poté se dobrovolně podrobil odbornému lékař-

P!ekroení rychlosti, vliv alkoholu a ješt poškozené služební vozidlo policie.
Sedmašedesátiletý muž bude mít co vysvtlovat.
Ilustraní foto

skému vyšetření ke zjištění ovlivnění
alkoholem. Další jízdu mu policisté
zakázali a na místě zadrželi jeho řidičský průkaz,“ sdělil dále mluvčí
prostějovské policie.
Postaršího šoféra teď čekají výrazné
problémy. Kromě úhrady škody policistům se bude muset hájit ze svých
přestupků před správním orgánem.

„Muž je pro své jednání podezřelý
z několika přestupků podle zákona
o silničním provozu, za což mu hrozí
pokuta až do výše dvaceti tisíc korun
a zákaz řízení na dobu šesti měsíců
až jednoho roku. Příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ prozradil František Kořínek.

Rabiáta spoutali policisté Zmlátil oba manžele!
V Olomoucké se sápal po pítelkyni

PROSTĚJOV Co s takovým neurvalcem? Předminulou neděli 25.
března krátce po půlnoci přijali
policisté oznámení o agresivním
chování opilého muže v domě
v Olomoucké ulici. Zatímco mladík napadl svoji starší přítelkyni,
policisté se po příjezdu na místo
už chystali k tvrdému zákroku. Na
hrubý pytel nakonec byla přišita
hrubá záplata!
„Policisté na místě zjistili sedmadvacetiletého muže, který i za přítomnosti hlídky verbálně napadal
svou jednačtyřicetiletou přítelkyni.
Následně byl vyzván k zanechání
protiprávního jednání, což však neuposlechl. Když se naopak pokusil
ženu napadnout fyzicky, policisté
proti němu po další marné výzvě
použili donucovací prostředky

hmaty a chvaty a zajistili ho. Po
nasazení pout byl muž eskortován na obvodní oddělení k dalším
úkonům. Provedenou dechovou
zkouškou policisté u muže změřili hodnotu 2,28 promile alkoholu
v dechu. Z důvodu ochrany osob
i jeho vlastní pak muže k vystřízlivění umístili do protialkoholní záchytné stanice. Při incidentu, použití donucovacích prostředků ani během
eskorty nedošlo ke zranění osob ani
ke škodě na majetku,“ konstatoval
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov. Jak dodal, muž je pro své
jednání podezřelý z přestupku proti občanskému soužití. Za ten mu
v případě prokázání viny hrozí pokuta až do výše 20 000 korun. (mik)

PROSTĚJOV Po poledni v úterý 27. března vyjížděli strážníci
městské policie ověřit přijaté
oznámení o napadání osob v bytě
v jednom z prostějovských domů.
V ohrožení tam byli dva manželé,
které surově napadl šedesátiletý
násilník. Zatímco zraněná žena
skončila v nemocnici, útočník
trapně vysvětloval strážníkům,
proč napadl dva lidi najednou...
„Na místě byli kontaktováni všichni
účastníci rozepře. Jednalo se o manželský pár, který měl potyčku s šedesátiletým mužem. Sedmapadesátiletá žena měla viditelné zranění na
hlavě a krvácela z nosu. K napadení
manželů došlo po hádce a dlouhodobých rozporech s šedesátiletým
mužem. Nejprve agresor napadl
ženu a poté, co se jí zastal manžel, uhodil i jeho. I za přítomnosti
hlídky se šedesátiletý muž choval

šení
„Jiné e
“
nebylo...,
silník
pravil ná

agresivně a nadával přítomné ženě.
K incidentu se vyjádřil tak, že jej
žena pomlouvala a jiné řešení než
fyzický útok neexistovalo,“ popsala
incident Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
„Svým jednáním se šedesátiletý
muž dopustil přestupku proti občanskému soužití. Všechny zúčastněné strážníci poučili o předání
celé záležitosti k dořešení příslušnému správnímu orgánu. Žena pak
byla hlídkou převezena do nemocnice na ošetření,“ dodala Greplová.
(mik)

Ženu z pizzerie napadl kvůli sýru...
PROSTĚJOV Je skutečně těžko
pochopitelné, kvůli čemu jsou
dnes už lidé schopni být agresivní a fyzicky zaútočit prakticky na
kohokoliv i pro úplnou prkotinu.
Předminulou sobotu 24. března
nahlásila obsluha podniku incident se zákazníkem pizzérie. Spor
začal tím, že si muž objednal pizzu
domů.

„Ta mu byla podle přání přivezena,
dotyčný si jídlo převzal. Zanedlouho si
ovšem telefonicky stěžoval v podniku,
že na pokrmu není sýr, který si objednal.
I přestože sýr na pokrmu byl, personál
se s mužem dohodl na výměně za podmínek, že jídlo nebude konzumovat
a počká na doručení druhé pizzy. S tím
zákazník souhlasil. Při výměně ale předal rozvážející ženě pouze prázdnou

krabici a k tomu jí ještě vyrazil z rukou
krabici s novou pizzou. Ta upadla na
zem,“ popsala meobvyklý incident Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Druhý den začalo všechno znovu.
„Stejný muž si chtěl opět objednat pizzu
s rozvážkou. Po telefonu mu bylo sděleno, že po incidentu z předešlého dne již
nebude v podniku obsloužen. To se do-

tyčnému nelíbilo a začal obsluze sprostě
nadávat a vyhrožovat. Z tohoto důvodu
žena vše oznámila na městskou policii.
Okrskář muže v místě bydliště zkontaktoval. Dotyčný byl poučen o tom, že
svým chováním v předchozích dnech je
podezřelý z přestupkového jednání. Na
to muž uvedl, že se k incidentu vyjádří
až se svým právníkem u správního orgánu,“ prozradila Tereza Greplová. (mik)

ZLODJ KOL MÍÍ DO VZENÍ
PROSTĚJOV Proč to pořád dělá?! Čtyřiačtyřicetiletý Milan
Zatloukal byl v minulosti opakovaně trestán za krádeže. Z vězení vyšel před necelými dvěma roky. Na svobodě však dlouho
nevydržel. Po nedávném vzetí do vazby se za mříže opět vrátil.
Po úterním rozhodnutí prostějovského soudu by tam měl strávit celkem osmadvacet měsíců. Večerník byl u toho!
kde v té době pracoval jako zedník
při stavebních úpravách. Jednoznačzpravodajství
ně jej usvědčil záznam z bezpečnostpro Večerník
ních kamer umístěných v domě.
K objasnění případu došlo zejména
Martin
díky iniciativě majitele kola, který jej
ZAORAL
koupil svému synovi k narozeninám.
Milan Zatloukal byl obžalován Bicykl se i díky tomu nakonec podaz toho, že loni v červnu ukradl dětské řilo objevit a vrátit zpět. Ke krádeži
kolo v domě ve Fanderlíkově ulici, přitom došlo zhruba čtrnáct měsíců

EXKLUZIVNÍ

poté, co byl recidivista Zatloukal naposledy propuštěn z vězení.
Obžalovaný se k této krádeži přiznal, naopak popřel, že by ukradl kolo v domě
v ulici Krokova. V tomto bodě proti
němu stálo pouze neurčité svědectví
ženy, u níž policisté bicykl objevili. „Než
jsem byl vzat do vazby, tak jsem pracoval a snažil se splácet škodu, kterou jsem
dříve způsobil. Cítím se již dostatečně
napravený,“ vypověděl u Okresního
soudu v Prostějově Zatloukal, který
byl po svém posledním propuštění
za krádeže už odsouzen na dva roky
nepodmíněně. Tento trest mu nyní
senát o další čtyři měsíce prodloužil. „Obžalovaný tvrdil, že byl v době
krádeže opilý a že jej do ní navezl jeho
známý, pro kterého kolo ukradl. Ani
jedna z těchto věcí jej však nezbavuje odpovědnosti, obzvláště když byl

Ilustraní foto: internet

Po chodníku a opilý
Předminulou neděli 25. března před čtvrtou hodinou zjistili policisté v Olomoucké ulici
cyklistu jedoucího po chodníku.
Styl jízdy v policistech vzbudil
podezření, že je muž pod vlivem
alkoholu. Výzvu k podrobení se
dechové zkoušce odmítl s odůvodněním, že jede pouze po
chodníku. Také odborné lékařské vyšetření spojené s odběrem
biologického materiálu odmítl.
Své rozhodnutí nezměnil ani po
náležitém vysvětlení možných
následků. K požití alkoholu před
jízdou se však doznal. Muž je pro
své jednání podezřelý z několika
přestupků podle zákona o silničním provozu. Za nepodrobení
se dechové zkoušce či vyšetření
mu hrozí pokuta pětadvacet až
padesát tisíc korun. Další jízdu
policisté muži zakázali.

Za odvoz nezaplatil
Z přečinu podvodu viní prostějovští policisté dvaapadesátiletého muže z Olomoucka. Tohoto
skutku se měl podezřelý dopustit tím, že v období od června
do srpna roku 2016 objednal
ve čtyřech případech odvoz stavebního odpadu prostějovskou
firmou, ale za sužbu dohodnuté
částky dosud nezaplatil. Neuhrazením faktur měl dopravní
společnosti způsobit škodu vyčíslenou na 32 111 korun. Ve
věci je konáno zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání
viny a odsouzení podezřelému
hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky.

Pokuty jen létaly

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ@

Milan Zatloukal si našel práci,
přesto si krádeže nedokázal odpustit

Z přečinu zanedbání povinné
výživy podezírají prostějovští
policisté
devětatřicetiletého
muže z Prostějova. Tohoto skutku se měl podezřelý dopustit
tím, že neplní řádně vyživovací
povinnost na svou devítiletou
dceru. Rozhodnutím Okresního soudu v Prostějově ze srpna
roku 2015 mu byla výše příspěvku stanovena na 1 500 korun
měsíčně. Aktuálně tak dluží 39
000 korun. Ve věci je konáno
zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání viny a odsouzení
podezřelému hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

BYLI JSME
U TOHO

Milan Zatloukal byl propuštn z vzení p!ed necelými dvma roky. Moc
dlouho na svobod nepobyl a po
opakovaných krádežích se tam opt
vrátí.
Foto: Martin Zaoral

v minulosti kvůli krádežím opakovaně
odsouzen,“ odůvodnila navýšení trestu
soudkyně Ivona Otrubová.
Jelikož se obě procesní strany
vzdaly práva na odvolání, rozsudek
je už pravomocný.

V neděli 25. března od 10:00 do
15:30 hodin proběhla na teritoriu města Prostějova dopravně
bezpečnostní akce policistů.
Strážci dopravního pořádku
se hlavně zaměřili na kontrolu
dodržování rychlostních limitů
a dodržování zákazu požívání
alkoholických nápojů a jiných
návykových látek řidiči. Během
akce policisté zkontrolovali čtyřiatřicet motorových vozidel
a jejich řidičů. Přitom zjistili
jedenadvacet dopravních přestupků, které vyřešili uložením
pokut v souhrnné výši 19 400
korun. Z tohoto počtu bylo šestnáct přestupků překročení nejvyšší povolené rychlosti jízdy.
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děti, pejsci a zdraví

Vítejte na svìtì

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

Eliška KOŠUTOVÁ
24. 3. 2018 50 cm 3,45 kg
Kostelec na Hané

Elen BÁBKOVÁ
26. 3. 2018 48 cm 3,10 kg
Seloutky

Amálie JÁNOŠKO
26. 3. 2018 52 cm 4,30 kg
Prostějov

Eliška SNÍDALOVÁ
26. 3. 2018 50 cm 3,45 kg
Němčice nad Hanou

www.vecernikpv.cz

Fotografie narozených miminek
pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže již
maminku v pokoji nezastihneme,
můžete nám zasílat své snímky
i s potřebnými údaji na e-mailovou
adresu:

miminka@vecernikpv.cz.

Linda VAŇKOVÁ
26. 3. 2018 50 cm 3,50 kg
Olomouc

Viktorie ZAČALOVÁ
26. 3. 2018 50 cm 3,30 kg
Prostějov

Josef GAŤAŘÍK
25. 3. 2018 53 cm 3,90 kg
Kraličky

David ŠEVEČEK
26. 3. 2018 51 cm 3,90 kg
Lhota u Konice

Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši
budoucnost!

Prodávalo se aneb Y 
##-+":.#3.$). -53H0'##Q/.;.+[
H$Q(+7$.).X+#H3" H.#>53$7-=)"/
Z NEMOCNICE ...

PROSTĚJOV (Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel) Nastávající maminky a tatínkové z Prostějovska si budou moci už tento čtvrtek 5. dubna prohlédnout prostory
porodního sálu i novorozeneckého
oddělení, seznámit se osobně s porodními asistentkami a navíc si i zdarma
vyslechnout přednášku ohledně přípravy k porodu. Nemocnice Prostějov, člen skupiny AGEL, zve všechny
zájemce z řad nastávajících rodičů na
Den otevřených dveří gynekologicko-porodnického oddělení, který zdarma nabídne seznámení s prostory
i personálem, přednášku i prezentaci
produktů pro maminky a děti.
„Dnešní maminky se o porod a celkově
i předporodní přípravu a péči o novorozence zajímají daleko více, než tomu bylo
v minulosti. Pečlivěji vybírají místo, kde
přijde jejich dítě na svět, zajímají se o možnosti porodu i péči po narození miminka.

Z toho důvodu jim nabízíme možnost
nejen se osobně na cokoliv zeptat, ale
také si prohlédnout naše prostory, tak
aby se mohly informovaně rozhodnout,“
vysvětluje Věra Tisoňová, vrchní sestra
gynekologicko-porodnického oddělení
Nemocnice Prostějov s tím, že prohlídky
porodnice, stejně jako předporodní kurzy
a přednášky, nabízí zájemkyním pravidelně v průběhu celého roku.
Součástí Dne otevřených dveří ve čtvrtek 5. dubna bude kromě prohlídky
prostor i výklad porodních asistentek
ohledně chodu porodnice, potřebné
výbavy do porodnice, průběhu a možností porodu či péče o novorozené
miminko. „Jakmile se porod rozběhne,
často již není prostor na dotazy ani dlouhé rozmýšlení. Už před porodem proto
maminky seznamujeme s tím, co je při
porodu čeká, a zároveň je informujeme
o veškerých možnostech, které u nás
mohou využít k ulehčení či zpříjemnění
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porodu a prvních dní po něm,“ dodává
Věra Tisoňová.
Den otevřených dveří gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Prostějov proběhne ve čtvrtek
5. dubna od 14:00 do 18:00 hodin.
Zájemci mohou přicházet přímo na
oddělení i bez předchozí objednávky.

PROSTĚJOV Bazárek dětského
zboží, který se předminulou
neděli konal již tradičně
v sokolovně na Skálově
náměstí, přilákal opět spoustu
návštěvníků. Padesát prodávajících maminek zde nabízelo
dětské oblečení, hračky, sportovní potřeby a další vybavení
a potřeby pro děti.
„Akce se velmi podařila,“ zhodnotila pro server pvnovinky.cz
Jana Valentová z Rodinného centra Lodička, které pořádalo již
osmý termín bazárku „Ze strany
prodávajících je vždy obrovský
zájem, naplnili bychom daleko
větší prostory, ale sokolovna má
bohužel omezenou kapacitu. Akce
je pro prodávající zcela zdarma,
oceníme ale, pokud neprodané
věci věnují pro potřeby azylového

2  $   $

domu pro rodiče s dětmi Addar,
který je již tradičním partnerem
projektu,“ uvedla Valentová.
„Jsme rádi, že můžeme tímto
způsobem někomu pomoci a že na
sběrném místě pro azylový dům
vždy čeká na své nové majitele
spousta krásných a potřebných
věcí. Dary do sbírky už dokonce
přinášejí i nakupující, kterým tímto

 

mnohokrát děkujeme. Díky patří
i primátorce Aleně Raškové, která
nad akcí převzala opět záštitu, paní
Miladě Sokolové a Okrašlovacímu
spolku města Prostějova za pomoc i podporu. V neposlední
řadě pak všem dalším partnerům
a dobrovolníkům, bez nichž by se
bazárek nemohl uskutečnit,“ vzkázala Jana Valentová.
(red)

 B F BG

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.

ZORO
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MARTIN ZAORAL

Krysař ostravský. Kam

by odvedl naše děti?

Pozvat si Jaromíra Nohavicu do
města není jen tak. Na jednu stranu
máte záruku vyprodaného koncertu,
na druhou stranu by jeho návštěva
mohla být spojena s určitým rizikem. Nejde přitom o to, že by s ním
do města dorazila početná skupina
rozdivočelých baníkovských „fanoušků“, kteří by se přijeli poprat,
dejme tomu, s příznivci prostějovského písničkáře Jiřího Drtila.
Ono nebezpečí spočívá v něčem
jiném. V zájmu sebe a svých dětí
bychom měli dohlédnout na to,
aby pořadatelé zpěvákovi vyplatili
slíbený honorář. Proč? Protože vše
nasvědčuje tomu, že Nohavica je
přímý potomek slavného krysaře
z Hamelnu.

Ten dle známé středověké legendy
vyřešil problém s krysami v německé
městě tím, že jim zahrál na svou píšťalu. Zvířata jej pak následovala až do
řeky Vezery, kde se utopila. Radní však
posléze porušili slib a odmítli krysaři
zaplatit za jeho práci. Ten se po určité
době vrátil, aby znovu zahrál na píšťalu.
Tentokrát však jeho melodii následovaly vedle dospělých i hamelnské děti...
Coby účastník dvou posledních Nohavicových koncertů jsem nabyl neodbytného dojmu, že ostravský bard by se
svojí kytarou skutečně dokázal z Prostějova všechny děti bez odporu vyvést.
Stačilo by mu hrábnout do strun, zahrát
motiv Tří čuníků a naši potomci by
v řadě za sebou, cestou necestou vyšli
z města ven a ťápali si blátem.

Byl by to nepochybně veselý a hravý
pochod, který by si všichni náramně užívali. Jenže kde by skončil?
Myslím, že na rozdíl od německé
legendy by Nohavica děti nevzal na
výlet do jeskyně, ze které by už nikdy nikdo nevyšel. Tak mstivý on
není. Spíše by je zavedl na některý
ze dvorů mezi domy v Ostravě–Porubě, kde on sám trávil dětství. Tam
by si s nimi zahrál buď fotbal, nebo
hokej a samozřejmě by jim i zazpíval.
Komu by se pak chtělo domů?
Nohavicovo kouzlo samozřejmě
nepůsobí jen na děti. Kdyby tento
písničkář vstoupil do politiky, čekala
by jej oslnivá kariéra. Dokáže totiž
neuvěřitelným způsobem ovládat dav,
jako by to byla skupinka jeho přátel od

hospodského stolu. Jenže on po ničem
takovém netouží, sám naopak tvrdí, že
chce jen „poezii a trochu pochopení“.
Jarek Nohavica v jedné ze svých posledních písní zpívá, že odedávna je
to v naší české kotlině zařízeno tak,
že polovina národa křičí „hanba,
hanba“ a druhá zase „sláva, sláva“.
Činí tak s „hravostí od kosti“ sobě
vlastní a zároveň vzkazuje: „Nenechme se rozeštvat. Možná že každý
z nás volil jiného prezidentského
kandidáta, přesto na světě zůstávají
věci, na kterých se dokážeme shodnout: dobrá hudba a poezie by mezi
nimi nikdy neměly chybět.“
Hrajme a zpívejme tedy Nohavicu,
neboť on všechny nás přežije. A to
je dobře!

Duben lze považovat za měsíc, kdy kromě povinného aprílového škádlení, u kterého se máme údajně do sytosti zasmát,
dochází k momentu, kdy prakticky na středním školství skončil normální školní rok. Jak je to možné? No, velmi snadno...

V

zhledem k již tradiční apatii
a odevzdanosti, jelikož rebelie
byla ve školství potlačena asi tak na
úroveň staré monarchie rakousko-uherské, a jediným skutečným
školským rebelem, kterého aktuálně
znám, je Václav Klaus mladší, se již
od dubna stává tento stupeň škol
rejdištěm projektů, jako jsou centrální přijímací zkoušky. Letos se konají
již podruhé naostro, kdy 12. a 16.
dubna budoucí kandidáti trpí u testů
z češtiny a matematiky, které jako obvykle předtím budou dovezeny v zapečetěných bednách a stejně tak se
do lavic posadí maturitní ročníky, aby
se zděšením v očích nějakým způsobem sepsaly písemnou práci z jazyka
českého.
en děs je nabíledni takřka vždy,
protože témata jsou povětšinou
odtržena od reality, a pokud by se náhodou někdo domníval, že ne, tak ho
o tom přesvědčí následná smršť nesmyslných didaktických testů v květnu. Je neuvěřitelně zajímavé, že s kýmkoliv člověk pohovoří, tak ten dotyčný

T

je jak z přijímacích, tak maturitních
testů zděšen. Znám příběh jednoho
stavebního inženýra, který je myslím ve svém oboru hodně dobrý,
a ten konstatoval, že si cvičně zkusil
přijímací test z matematiky. A on,
dospělý člověk, měl problém vejít
se do časového limitu zkoušky...
Upřímně pak nechápal, jak se do něj
má vejít skoro ještě dítě, které je nota
bene vystresované z atmosféry a také
z toho, že konečně pochopí, že mu jde
o jeho vlastní budoucnost.
onechme teď stranou, že řada
kandidátů není vůbec připravena
na cermatovský systém přijímaček,
až u odevzdání přihlášky se mnohdy
dozví, kde vůbec nějaký cvičný test
najít a že je třeba trénovat. Je také
smutné, pokud se dnes na střední školu hlásí jedinci se čtyřkami
a pětkami, jde buď o velkou drzost,
nebo velkou naivitu... Řeči, které se
občas šíří i v našem městě, že školy
berou každého, jsou bohapustou lží
a šiřitelé těchto pomluv, ano, jedná se
o pomluvy, by se měli zamyslet nad
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tím, co ze svých nevymáchaných úst
vypouští. Jedná se vskutku o naplnění podstaty pomluvy a poškozování
dobrého jména škol. Kritéria jsou
daná a dokonce kontrolovaná nadřízenými orgány, žádný ředitel opravdu
není sebevrahem.
le vraťme se k samotným kandidátům. Mám pocit, že jim v některých případech není řečeno prakticky
nic, a já se již poněkolikáté ptám, co dělají výchovní poradci, od čeho tu máme
Burzu práce a Scholaris, když je kandidát s přihláškou mnohdy jako tabula
rasa, tedy nepopsaný list? Je to smutné
obzvláště v případě, že kandidáti mají
býti budoucností tohoto národa, ale
jsou jen kapku zmateným stádečkem.
Chce se mi však věřit, že dospějí a že
bude o budoucnost postaráno.
aturanti by měli mít o své budoucnosti jasno, ovšem zda se
jim jejich vize naplní, to také hodně
záleží na tom, co předvedou u cermatovské maturity, protože ta je tu již
tak dlouho, že se jí prostě už asi nikdy
nezbavíme. Budeme za ni stále vyhazovat miliony korun ročně a končit klasifikaci v maturitním ročníku
opravdu již v březnu, jelikož pak už
je jejich mozková kapacita pro výuku
prakticky nepoužitelná, vše směřuje
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PÁR SLOV VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH...
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jen a jen k maturitě a k úspěchu u ní.
Můžeme proti tomu nadávat, můžeme hrubě nesouhlasit, dokonce významně pozvednout obočí, ale to je
tak to jediné, co s tím můžeme dělat.
Moloch se prostě valí a převálcuje vše,
co mu v cestě stojí či leží.
Co říci závěrem? Snad jen popřát deváťákům úspěch u přijímaček a maturantům totéž u maturit a modlit se,
že se toho všeho jednou zase zbavíme.

 

Hlava mi to nebere
Vůbec tomu nerozumím! Nejvyšší soud zrušil rozsudek Krajského soudu
v Brně, který zase změnil rozsudek Okresního soudu v Prostějově. Začíná
tak znovu soudní přetahovaná, zda jsou smlouvy mezi městem a společností Manthellan platné, či nikoliv. To bych ještě dokázal pochopit. Ale naprosto nechápu, že předmětem této justiční tahanice je spor mezi Priorem
na straně jedné, a Manthellanem společně s městem Prostějov na straně
druhé! Proč je náš magistrát u soudu pořád na stejné lodi s Manthellanem?
A proč tedy dnes prostějovští konšelé v novinách tvrdí, že smlouvy jsou
Opravte to!
neplatné, zatímco u soudu společně s Manthellanem něco jiného? To mi
Jestliže Nejvyšší soud vrátil celou kauzu s Manthellanem na začátek, tedy hlava opravdu nebere.
Jindřich Novotný, Prostějov
přesněji řečeno k novému projednání krajskému soudu, nemělo by to mít
Neskuhrejme
poøád!
žádný vliv na to, aby město váhalo s opravou okolí Společenského domu.
Sice Manthellan tvrdí, že má tento pozemek i nadále pronajatý a může Přestaňme všichni remcat kvůli uzavírce Brněnské! Souhlasím s tím, že stále
si na něm dělat, co chce, já bych řekl, že zrovna této společnosti houby na něco nadáváme, ať se jedná o cokoliv. Pořád se nám něco nelíbí, každou
záleží na tom, jak celý prostor vypadá a jak tam chodíme po blátě nebo věc kritizujeme a furt jsme s něčím nespokojení. Kdyby se dalo jenom na
rozpadlých dlaždicích. Soudní spor může trvat třeba dalších pět let, a ať lidi, kteří pořád vyjadřují s něčím nespokojenost, tak se nikdy v Prostějově
i nikdo neříká, že celou dobu půjde chodcům o zdraví nebo že řidiči bu- nic neopraví, nepostaví se nic nového. Pokud vím, jednotlivé úseky Brněnské
dou parkovat na place mezi Wolkerovou a Komenského ulici v kalužích. ulice budou po rekonstrukci opět po řadě otevírány, takže se postupně autem
Teď je podle mě na řadě město, aby celý prostor alespoň dílčím způso- dostaneme směrem k Žešovu. A že to bude trvat půl roku? Dá se to vydržet,
Petr Valenta, Prostějov
bem opravilo.
Petr Mikulík, Prostějov nemusíme pořád jen skuhrat.

18032910356
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Samá „hromádka“
Upravený park na Husově náměstí se stal rájem pro pejskaře. A to doslova.
Lidé tam na trávníku venčí své psy doslova ve velkém. Problém je ovšem
v tom, že u nikoho nevidím, že by po svých zvířatech uklízel jejich exkrementy. Možná až na pár světlých výjimek. Pak jdete i po cestičce, a je to
jedna „hromádka“ za druhou. Doporučuji tam alespoň namátkovou kontrolu ze strany městské policie, myslím si, že strážníci by vypsali nejeden
pokutový blok.
Jaroslav V., Prostějov

18032710344
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najdete nás také na

V době od začátku roku až do současnosti se dosud nezjištěný pachatel
vloupal do zahradní chatky v Němčicích nad Hanou. Pachatel po odstranění visacího zámku z brány vnikl
na pozemek a poté po násilném překonání i do zahradní chatky, ze které odcizil propan-butanovou láhev,
sadu nářadí a devět čajových hrnků.
Majiteli chaty svým činem způsobil
škodu vyčíslenou na 3 100 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
krádež. Za ten pachateli v případě
dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Sebral bombu i hrnky

Předminulou neděli 25. března po
jedenácté hodině kontrolovali policisté v Ponikvi osobní automobil
typu Škoda Felicia a jeho řidiče.
Provedenou dechovou zkouškou
policisté u muže změřili hodnotu
0,75 promile alkoholu. S výsledkem
zkoušky řidič souhlasil a přiznal vypití pěti jedenáctistupňových piv do
půlnoci předešlého dne a jednoho
malého desetistupňového piva krátce před jízdou. Při kontrole vozidla
policisté dále zjistili, že jsou na něm
umístěny dvě rozdílné registrační
značky. Řidič je pro své jednání podezřelý ze dvou přestupků podle zákona o silničním provozu. Za ty mu
hrozí pokuta do dvaceti tisíc korun
a zákaz řízení motorových vozidel na
šest měsíců až jeden rok. Další jízdu
policisté muži zakázali. Okolnosti
použití dvou registračních značek na
vozidle policisté dále šetří.

Po šesti pivech
za volant

V přesně nezjištěné době během
předminulého víkendu odcizil
dosud nezjištěný pachatel mobilní
WC umístěné na staveništi rekonstrukce vozovky mezi obcemi Vranovice a Vincencov. Odcizením
mobilní toalety modro-bílé barvy
pachatel společnosti poskytující
hygienický servis staveb způsobil
škodu vyčíslenou na 15 000 korun.
V případě dopadení a odsouzení
mu za přečin krádež hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Záchod je fuč!
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obrem
brem
m nnaa ccestách...
esttáchh....
3x foto: Martin Zaoral

Kočár najel desítky kilometrů.
„Máme za sebou dlouhou cestu.
Neholíme se, nekoupeme, ale zato
voníme jarem,“ prohlásil krátce po
příjezdu do Plumlova Obr, kde se
jej Večerník zeptal na dojmy z cesty.
„Je dobře, že nám zatím přeje počasí.
Také jsme si všimli, že si někde lidé
rádi přispí. Jako první zastávku jsme
měli Hluchov, kde jsme místní naší
návštěvou zřejmě překvapili. Následně se návštěvnost našich společných
setkání s místními už jen zvyšovala,“
reagoval Václav Obr, který poděkoval nejen zástupcům všech obcí, ale
třeba i panu Mirgovi z Plumlova za
p y
přichystané
občerstvení.

BRODEK U PROSTĚJOVA
Ě
Předd
minulý pátek 23. března před půl
druhou odpoledne došlo v centru
Brodku u Prostějova k poměrně kuriózní dopravní nehodě. Nákladnímu
automobilu značky Mercedes-Benz
řízenému dvaatřicetiletým řidičem
se totiž při jízdě táhlou pravotočivou
zatáčkou uvolnila dvě levá kola umístěná na zadní nápravě!
„Jedno z kol po uvolnění a oddělení se
od vozidla pokračovalo v jízdě vlevo
mimo komunikaci. Tam přejelo přes
travnatý pás a z boku narazilo do pravého předního kola zaparkovaného

osobního automobilu Škoda. Od něj
se odrazilo a po několika metrech narazilo do předního nárazníku zaparkovaného vozu Seat. Po několika metrech se
kolo zastavilo. Druhé kolo po uvolnění
vyjelo vpravo mimo komunikaci, kde
narazilo do stěny rodinného domu,“
popsal „bláznivou“ nehodu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.

Ke zranění osob naštěstí nedošlo.
„Výše způsobené hmotné škody na
vozidlech, komunikaci a rodinném
domu byla předběžně vyčíslena na
osmadvacet tisíc korun. Alkohol
u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Jeho přestupek vyřešili na místě uložením
pokuty ve výši dvou tisíc korun,“
doplnil mluvčí prostějovské policie.
(mik)

Policisté vyšet!ují p!íinu toho, pro nákladnímu autu upadla kola. Jedna z pneumatik
pak „jela“ dál a poškodila dv zaparkovaná auta.
2x foto: Policie R

JEDNA
z pneumatik
narazila do
dvou aut

BYLI JSME
U TOHO

Jízda po jednotlivých obcích prostějovského regionu měla v první řadě
upozornit na zahájení sezóny v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem.
Tam letos opět zamíří četní návštěvníci navzdory tomu, že jedinečný
objekt muzea v současnosti prochází rozsáhlou dostavbou. Hlavním
bonusem celé akce pak byl fakt, že
historický kočár a ušlechtilí koně do-

kladního vozidla se střetu pokusil
zabránit najetím co nejblíže k pravému okraji komunikace. Přesto došlo
k bočnímu střetu vozidel. Nákladní
automobil po střetu vyjel vpravo
mimo komunikaci, kde se převrátil
na pravý bok. Vozidlo Audi zastavilo
uprostřed komunikace,“ popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Při karambolu utrpěl řidič Audi
zranění, se kterými byl převezen

2x foto: Policie +R

do prostějovské nemocnice. Ke
zranění dalších osob nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 400 000 korun. „Alkohol u obou řidičů policisté
vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění nehody jsou předmětem
dalšího šetření,“ doplnil František
Kořínek s tím, že v průběhu šetření
okolností a odstraňování následků karambolu byla komunikace mezi Hrochovem a Holubicemi zhruba tři a půl
hodiny uzavřena.
(mik)

KONICE Před volbami se právě
zdravotní stav Miloše Zemana stal
jedním z nejčastěji probíraných
témat. Prezident připustil, že trpí
cukrovkou a neuropatií, která
omezuje citlivost jeho končetin,
další nemoci vyloučil.
Ve volbách nakonec dokázal
zvítězit, když ve druhém kole porazil Jiřího Drahoše. Na inauguraci
do Vladislavského sálu tak dorazil,
na jedné straně se přitom opíral
o svoji tradiční hůlku a na druhé
o manželku Ivanu. Na jeho projev
panovaly rozdílné názory, které
naznačily, že Miloš Zeman bude
jen těžce spojovat rozdělený národ.
On sám v něm však zůstal zcela
svůj, přičemž národu zvěstoval, že
na odpočinek se ještě rozhodně
nechystá.
„Server ihlas.cz nedávno vypsal anketu, kdy umřu. Bylo tam jenom
několik set diskutujících a většina
z nich se shodla na roku 2020.
Chtěl bych vám proto sdělit, že
jsem se rozhodl žít minimálně do
devadesáti let. A pokud mě sem
do Vladislavského sálu pozvete,
bude mi potěšením se nejméně
třikrát zúčastnit inaugurací svých
nástupců. Děkuji vám za vaši pozornost,“ uzavřel Miloš Zeman. Tak
uvidíme!
(mls)

Pípad týraného kon vzbuzuje lítost...

HROCHOV Minulou středu 28.
března v 8:40 hodin se na komunikaci v lesním prostoru mezi
Hrochovem a Holubicemi srazilo
osobní auto s nákladním. K vině se
policistům přiznal třiatřicetiletý řidič automobilu značky Audi, který
zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy
dopravní situaci.
„Při rychlé jízdě směrem k Holubicím
v pravotočivé zatáčce přejel částečně
do protisměru, kde se potkal s protijedoucím nákladním automobilem
značky Opel. Čtyřicetiletý řidič ná-

Po riskantní jízd !idie Audi došlo ke st!etu s nákladním vozidlem, to skonilo p!evrácené v p!íkopu.

náklaïák se pøevrátil
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Kostelec na Hané (mls) - Nový sběrný dvůr by měl vzniknout ještě letos na
místě bývalé ČOV pod sídlištěm Sport
v Kostelci na Hané. Rada města uzavřela smlouvu se společností Skanska,
která by jej měla vybudovat za 3,8 milionu bez DPH. Zároveň město koupí
příslušné kontejnery od společnosti
FCC Group. „Rádi bychom, pokud by
sběrný dvůr byl otevřen už v září letošního roku,“ vyjádřil se starosta Kostelce na Hané František Hynek.

Sbìrný dvùr bude
už letos

Prostějov (mls) - Nová podoba jízdních řádů, ke které došlo na přelomu
roku, způsobila lidem celou řadu
komplikací. Postupně se vše vrací do
„starých“ kolejí. Od neděle 8. dubna
dojde ke změně jízdního řádu na frekventované lince mezi Prostějovem,
Protivanovem a Boskovicemi.

Zmìny jízdních øádù
pokraèují

Konice (mls) - Na nadměrný průjezd
zemědělské techniky si stěžují obyvatelé Nové Dědiny, což je místní část
Konice. Vadí jim zejména hluk a ničení
komunikace sloužící místním obyvatelům. Stroje ze sousedního Budětska
si přes Novou Dědinu zkracují cestu
na pole, přitom mají možnost jet po
krajské silnici. Rada města Konice uložila odboru dopravy učinit opatření
k minimalizaci průjezdu zemědělské
techniky přes Novou Dědinu.

Stìžují si na traktory

Prostějovsko (mls) – Dnes, tj. v úterý 3. a zítra ve středu 4. dubna vždy od
8:10 do 13:40 hodin proběhne výluka na železniční trati mezi Olomoucí,
Vrbátkami, Prostějovem a Nezamyslicemi. Všechny rychlíky budou nahrazeny autobusy, „osobáky“ nahradí
autobusová doprava pouze v úseku
mezi Prostějovem a Nezamyslicemi.

Opìt nepojedou vlaky

RYCHLÝ
Na inauguraci VEER
NÍK
dorazil Zeman
opíraje se o hl
i manželku

Úterý 3. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

VRANOVICE-KELČICE
Jediné
štěstí, že děti byly již uvnitř školky...
V těsné blízkosti mateřinky ve Vranovicích-Kelčicích došlo minulé úterý
ráno k nehodě, po níž navíc její viník
z místa ujel. Policisté po něm samozřejmě pátrají.
„V úterý sedmadvacátého března před
osmou hodinou došlo ve Vranovicích-Kelčicích na parkovišti u mateřské školy
k dopravní nehodě. Prozatím neznámý
řidič s neustanoveným automobilem
tam z dosud přesně nezjištěných příčin
havaroval do dvou zaparkovaných vozů.
Jednalo se o značky Fiat a Toyota. Výše
způsobené škody byla předběžně vyčíslena na deset tisíc korun. Viník nehody neučinil opatření ke zkontaktování majitelů
poškozených vozidel, ani věc neoznámil
policistům a z místa odjel,“ zkonstatoval
František Kořínek, tiskový mluvčí Kraj-

➢ z titulní strany

ského ředitelství Policie Olomouckého
Nad stavem tohoto kon z?stává rozum stát...
Foto: KVS Olomouckého kraje
kraje pro Územní odbor Prostějov.
u soukromé chovatelky koně. JedPo jeho totožnosti policisté nyní pátrají.
nalo se o bílého valacha v obci Hruš„Pro své jednání je dosud neznámý řidič
ka nedaleko Němčic nad Hanou.
podezřelý z několika přestupků podle zákona o silničním provozu,“ uvedl Kořínek HRUŠKA Krajská veterinární sprá- Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno
s tím, že za ujetí z místa nehody mu hrozí va pro Olomoucký kraj (KVS) pro- závažné zanedbávání péče o zvíře,
pokuta od 2 500 do 5 tisíc korun. (mik) vedla v pátek 23. března kontrolu podali veterináři podnět k projedná-

Z poškozených aut samoz!ejm nemají
radost jejich majitelé. Policie +R navíc
pátrá po !idii, který škodu zp?sobil.
Foto: Policie R

ní přestupku městu Prostějov s návrhem na umístění týraného zvířete do
náhradní péče!
Kontrola KVS zjistila, že kůň je extrémně vyhublý. „Byly viditelné žeberní oblouky, silně vystouplý kohoutek,
páteř a rovněž křídla obratlů. Kůň navíc neměl žádnou hmatatelnou vrstvu
podkožního tuku, jeho osvalení bylo
minimální. Takovéto omezování výživy považujeme za zcela nevhodné pro
chov koně, neboť dochází k narušení
zdravotního stavu. Ten zapříčiňuje
snížení obranyschopnosti organismu,
zvíře je vnímavější ke všem negativním
vlivům ve svém okolí,“ konstatoval Petr

Vorlíček, tiskový mluvčí Krajské veterinární správy Olomouc.
Ta podala návrh na okamžitou nápravu vzniklé situace. Chce nařídit
a zajistit umístění týraného koně do
náhradní péče. „Koni není zajištěna
náležitá péče a dostatečné množství
vhodného krmení i napájení. Další
setrvání zvířete v péči chovatelky by
znamenalo zhoršení jeho stavu s reálnou možností úhynu,“ dodal Vorlíček
s tím, že KVS chce zabránit dalšímu
týrání zvířete. „Chovateli hrozí pokuta za porušení zákona na ochranu
zvířat proti týrání až do výše půl milionu korun, kterou ukládá příslušná

obec s rozšířenou působností,“ uzavřel
Vorlíček.
Podle zjištění Večerníku si rodina se
čtyřmi dětmi pořídila dva koně zhruba
před třemi lety. Vzhledem k tomu, že
nepatří zrovna k nejbohatším, vzbudilo
to u některých místních občanů podiv.
Zatímco hnědák letos v zimě uhynul,
bělouše našli nyní inspektoři v zuboženém stavu. „Nemyslím si však, že se jedná o rodinu, která by se nebyla schopna
o koně postarat. Už když toho bílého
koně kupovali, nevypadal vůbec dobře,“
vyjádřil se starosta Hrušky David Barnet
s tím, že ke kontrole došlo pravděpodobně na základě udání, které je součástí

sousedských sporů v obci. „Máme tady
čtyři rodinné klany. To, co se děje u nás,
neděje se ani v Americe...,“ posteskl si
s nadhledem první muž obce.
Večerník se vypravil i přímo do Hrušky na místo, kde žil týraný kůň... Majitele jsme se pokusili kontaktovat
přímo u nich doma. U dveří ani u vrat
zanedbaného domu, který stojí v centru obce naproti autobusové zastávce,
jsme však zvonek neobjevili. Na klepání nikdo neotvíral. Dle oslovených
místních vztahy mezi rodinou chovající koně a některými dalšími obyvateli obce jsou opravdu dlouhodobě
napjaté...
(mls)

považujeme za nevhodné!“

u školky a ujel... Veterináři: „Takovéto omezování výživy

www.vecernikpv.cz

kázali lidi přitáhnout na návsi jejich
obcí a nabídnout jim tam zajímavou
podívanou.
Samotné Muzeum kočárů i letos
připraví řadu originálních akcí.
Tou hlavní však bude sraz řemeslníků a milovníků historických
kočárů Josefkol, který se bude konat 21. a 22. července v zámeckém
parku v Čechách pod Kosířem.

Václav Obr a jeho družina projeli celkem trnáct obcí v regionu. Po cest vzbuzovali
velký zájem.
Foto: Martin Zaoral

klikni na
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Náklaďáku upadla obě kola! Naboural dvì auta

Starostka Vícova Jana Rozsívalová p!edává Václavu Souástí družiny byli hanátí muzikanti - houslista V pohostinném Plumlov všichni akté!i spanilé jízdy
Obrovi dar v podob „kolomazného“.
Jarmil a harmoniká!ka Terezka.
dostali najíst a napít.

F o too r e poo r táá ž

„Zachovej nám, Hospodine, Císa- kouskouherská hymna v podání dvou
ře a naši zem. Dej, ať z víry moc mu muzikantů zněla v sobotu 31. března
pplyne,
y ať je
j moudrým
ý vladařem.“ Ra- obcemi, kterými
ý projel
p j kočár majij

PROSTĚJOVSKO Někdo považuje za posla jara vlaštovky, jiný
rorýsy, další petrklíče či bledule. Nepřehlédnutelným znamením
konce zimy na Prostějovsku je už od roku 2011 spanilá jízda majitele
Muzea kočárů Václava Obra po vesnicích i městech prostějovského
regionu. Nejinak tomu bylo i o Bílé sobotě, kdy jeho cestovní kočár
postupně projel čtrnácti místy. Kromě jara s sebou vezl i jedinečné
kouzlo dávných časů. Večerník byl tomu nablízku...

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník

tele Muzea kočárů. „Připomínáme si
tímto způsobem monarchii, ze které
před sto lety vznikl náš samostatný
československý stát,“ zmínil se Václav
Obr, kterého i letos provázelo kvarteto hulánů z Klimkovic pod vedením
Zdeňka Ševčíka.
Na kozlíku cestovního kočáru seděl
Obrův syn Jan, ve voze pak vídeňský
stavitel kočárů Karl Blaha v podání
potomka slavného českého tvůrce historických vozů Michala Brožíka. „Mé
myšlenky vedou k míru. Přál bych si
svobodné a samostatné národy, kterým bude vládnout král,“ přečetl vyslanec Karl Blaha poselství posledního rakouského císaře a českého krále Karla I.

„Zachovej nám, Hospodine, Císaře a naši zem,“ znělo obcemi

Rychlá jízda se vymstila

SRÁŽKA dvou aut,

aneb jsme
s vámi u toho...

milujeme vecerník


VÁCLAV OBR PROJEL REGIONEM, JARO MbŽE ZAÍT

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Přes noc z 28. na 29. března se dosud nezjištěný pachatel vloupal do
neobydleného rodinného domu
v Ohrozimi, když po násilném překonání vstupních dveří dům prohledal a odcizil z něho dva hladké
snubní prsteny, jeden zásnubní
prsten a řetízek s přívěskem. Celková výše způsobené škody byla
předběžně vyčíslena na 4 700
korun. Pachateli tohoto skutku
za přečin krádeže v případě dopadení hrozí dva roky vězení.

Šel si pro zlato

KRONIKA

zprávy z regionu

region

ERNÁ
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VELIKONONÍ PONDLÍ NA PROSTJOVSKU...

POHLEDEM
VEČERNÍKU

Michal KADLEC

Tradice jen
pro osamělé?
„Hody, hody, doprovody, dejte
vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný!“ Je vám tato
krátká koleda povědomá? Tou
totiž má začínat každá česká
mrskačka či šupačka, chcete-li.
Velikonoce patří k nejkrásnějším svátkům. V pondělí dopoledne je zvykem, že muži jakéhokoliv věku vyrážejí s pomlázkou za
svými známými kamarádkami,
spolužačkami, kolegyněmi či
příbuznými. A tak by to mělo
být všude, je to dávná tradice.
Odměnou mrskačům pak má
být malované nebo čokoládové
vajíčko, menší pohoštění a u dospělých se očekává nějaký ten
frťan něčeho ostřejšího na další
cestu. Večerník se během pondělního dopoledne rozjel po všech
koutech okresu, aby čtenářům
jako každoročně přinesl obsáhlou reportáž a snímky průvodů
chlapců a mužů, kteří se vydali
plnit dávnou lidovou tradici.
Zklamání však bylo ještě větší
než vloni...

TRADICE MRSKAČŮ POMALU VYMÍRÁ
PROSTĚJOV Velikonoce jsou největší křesťanské svátky. Ani slunečné pondělí počasí však na Prostějovsku bohužel z domovů
nevytáhlo více lidí do ulic. Večerník se na svých dopoledních toulkách potkal pouze s malými skupinkami mrskačů, častěji ale jen
s jedinci, kteří obcházeli své příbuzné. Lidové velikonoční tradice
jsou prostě bohužel a jednoznačně na ústupu. Možná kdyby nebylo spousty akcí pořádaných městem a mnohými organizacemi
během celého uplynulého týdne, možná by už omladina ani nevěděla, co to velikonoční mrskačka vůbec je. Jak jsme si ověřili, i na
vesnicích bylo v pondělí dopoledne víceméně pusto a prázdno...
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na
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Michal
KADLEC
Večerník svoji tradiční výjezdní exkurzi zahájil ve Vrahovicích. Bylo nám
divné, že okolo půl desáté dopolední
byla celá Vrahovická ulice takřka vylidněná. U jednoho z domů jsme však
zastihli tatínka s malým hošíkem.
„Taky se pomalu bojím, jak jsme tady
sami... Za mého mládi tudy chodily
celé průvody, navíc v tuto dobu už
Vrahovicemi projížděla na žebřiňáku
krojovaná chasa z Kralic na Hané.
Nic z toho už není pravda. Já ale se
synem chodím pravidelně, většinou
už ale jen po příbuzných a známých,“
svěřil se muž, který vzápětí se synkem
začal vyplácet ženu otevírající dveře
domu. O pár desítek minut později však už sluníčko vytáhlo z postelí
i další koledníky. „Já trošku zaspal,
slíbil jsem tetě, že ji přijdu vyplatit po
osmé hodině ráno, a ono už je deset.
Ale všechno doženu. Akorát že jdu

V Krokov ulici v Prostjov jsme zastihli mrskae hned t!í generací. Za pomlázkou si vyšli dva malí chlapci, tatínek i ddeek.
Foto: Michal Kadlec

dnes sám, táta je po flámu,“ smál se
přibližně šestnáctiletý Aleš. Narváno
velikonočními šlehači neměli ani
na čerpací stanici v Plumlovské ulici. „Vždycky na Velikonoce tady bylo
už od sedmi plno, stavovali se motorkáři, ale i obyčejní koledníci, kteří
pochodovali po sídlištích. Dneska
jsem tady viděla jen dva malé chlapce
s pomlázkou,“ postěžovala si členka
obsluhy benzínky. Na Sídlišti Svobo-

CO VEERNÍK
TAKÉ ZASLECHL??

„Trapárna
a hovadina!“

PROSTĚJOV Nemá cenu si
nic nalhávat. Velikonoční tradice jdou takzvaně „do kopru“,
každým rokem ubývá i koledníků, kteří chodí vyplácet děvčata, slečny, dámy či babičky.
Večerník se navíc v pondělí
dopoledne setkal doslova s odporem ke všemu, co souvisí
s Velikonocemi.
To, že mnozí koledníci odmítli
fotografování, to je to nejmenší.
Ovšem jak je to s dnešní mládeží
a jejím vztahem k dávným lidovým tradicím a zvykům, o tom
jsme se přesvědčili v Krasické
ulici v Prostějově. Na autobusové zastávce posedávali tři chlapci
a dvě slečny. Všem pěti nemohlo
být více než patnáct či šestnáct
let. Na otázku Večerníku, kde
mají kluci pomlázky a proč nechodí po mrskutu, nás jeden
z hochů zpražil nejen pohledem.
„Velikonoce? To si děláte srandu?
Vždyť to už dávno není cool, je
to trapárna a úplná hovadina.
Kdybych se k něčemu takovému
snížil, byl bych celé třídě ve škole jen pro smích,“ prohlásil chlapec, podle všeho student střední
školy.
Tož tak, to jenom aby každý věděl, že s takovou mládeží obnovovat velikonoční tradice nebude
snadné...

„Na průvody jako zamlada
už zapomeňte,“
poznamenal starší koledník

Pro ne na kole? Celá skupinka „cyklokoledník?“ projíždla Martinákovou ulicí.
Jak nám mladíci prozradili, je to prý rychlejší a stejn nemohou ješt pít alkohol...
Foto: Michal Kadlec

dy a pak dále v Krasicích už Večerník
potkal daleko více lidí, kteří s různě
velikými pomlázkami mířili za svou
kořistí. „Ježíšmarjá, mě vůbec nefoťte, já jsem doma manželce řekl, že se
musím stavit v práci. Já ostatně v práci tak trochu jsem, jedu vymrskat své
dvě kolegyně domů,“ řehtal se více
než velikonoční řehtačky zhruba
čtyřicetiletý muž, který vzápětí zmizel v jednom z panelových domů.
Opodál stojící malí chlapci měli už
skoro plné košíky. „Já tady s Vencou
chodím už od sedmi hodin, rodiče
nás vyhnali ven. To ale ani nemuseli,
těšili jsme se na mrskut. Chodíme
hlavně za spolužačkami. Máme už
asi patnáct vajíček, pět čokoládových zajíčků a jedna z maminek nám
ukrojila i kus upečeného beránka. Jo,
a jedna spolužačka nám vůbec neotevřela,“ zlobil se naoko malý Jirka,
který Večerníku ochotně se svým
kamarádem Petrem ukázal velikonoční úlovky.
Mezi desátou a jedenáctou hodinou
potkal Večerník na prostějovských

Ve Vrahovicích ml Veerník štstí, zrovna se nachomýtl k nefalšované mrskace. P!ed
p?l desátou to byl ve Vrahovické ulici ale jediný zásah do erného... Foto: Michal Kadlec

sídlištích i v přilehlých ulicích několik koledníků, ovšem ony pověstné
průvody z dob minulých to tedy rozhodně nebyly. Navíc drtivá většina
námi oslovených mrskačů se nechtěla nechat vyfotografovat, natož aby
se svěřila se svými velikonočními
zkušenostmi.
Bohužel ani v okolních vesnicích
nebyla situace lepší. V Mostkovicích jsme nepotkali človíčka, zato
policisté tam prováděli kontrolu řidičů. Zastavení šoféři pochopitelně
„dýchali“, s jakým výsledkem, to se
dozvíme až v následujících dnech.
V Plumlově jsme spatřili dvojici
mladých koledníků, kteří si to mířili
kolem rybníka do nedalekých bytovek. „Pane, nás nefoťte, táta by mě
zabil, kdyby věděl, že chodím po
mrskutu,“ šokoval nás svým odmítavým postojem zhruba dvanáctiletý
klučina, přičemž jeho kamarád se dal
před objektivem Večerníku přímo
na útěk. Ve Vícově to pak Velikonocemi žilo daleko víc. Malí koledníci
tam zvonili na zvonky u jednotli-

vých domů, většinou v doprovodu
tatínků. „V Prostějově to nestojí za
nic, chodil jsem tam s klukem vloni
a kolikrát nám někde ani neotevřeli
dveře. Tak jsme letos vyjeli po známých na vesnice. Já pít nemůžu, protože jsem autem, a dneska je všude
policajtů jako much. Ale mám radost, že syn to prožívá stejně jako já
kdysi v mládí. Však už máme taky plnou tašku vajíček,“ pochlubil se Večerníku Antonín Jakšík z Prostějova.
Další z tatínků pak Večerníku poskytl dokonce rozhovor, který přinášíme na jiném místě. Zpátky do Prostějova jsme se vraceli přes Ohrozim,
Lešany a Kostelec na Hané. A znovu
stejný obrázek. Koledníků málo, a ti,
které Večerník požádal alespoň o jeden snímek, byli proti. Tak promiňte, no...
Poslední dobou to zmiňujeme stále
častěji, velikonoční tradice na Prostějovsku jdou lidově řečeno „do
kopru“. Jestli je to stav setrvalý, či
jenom přechodný, to ukáže až budoucnost.

„Dnes dti sedí jen u poíta,“ „Nejdůležitější je dobrá nálada,“
posteskl si u mrskutu Jií Jelínek usmíval se ve Vícově Stanislav Liška

VÍCOV Při toulkách po regionu zaregistroval Večerník největší nápor koledníků ve
Vícově. U jednoho z domů si dospělý muž se svým synem prohlížel úlovky, které si
dosud v této obci společně vymrskali. A k nim se vzápětí přidali i další dva chlapci.
Také Stanislav Liška se synkem Tomášem se ochotně s Večerníkem zastavil.

PROSTĚJOV V Krasické ulici v Prostějově potkal Večerník při velikonočním mrskutu dobře
naladěného důchodce. Jiří Jelínek si zrovna
výslužku s obří pomlázkou ukládal do svého
auta. A zastavil se také na kus řeči.

Michal KADLEC

Michal KADLEC
 Zdá se to jenom nám, že jsou velikonoční
tradice na ústupu?
„Nezdá se vám to, také já mám ten pocit... Myslím
si, že Velikonoce by se měly daleko více podchytit
a tato vynikající tradice by se měla znovu nastartovat. Upadající zájem o mrskut totiž není jen otázkou
letošního roku, trvá to mnohem déle. Podívejte se,
vždyť ani hrkači už nechodí, nic není organizované
jako dřív.“
 Máte na ten restart nějaký recept?
„Záleží to hlavně na rodičích, jak své děti vychovávají a k čemu je vedou. Nejvíc mě mrzí, že
dneska sedí děcka jen u počítačů nebo tabletů
a pomalu nevytáhnou paty z baráku. A rodičům
to samozřejmě nevadí, protože mají od dětí klid.
Nějaké tradiční hodnoty jim nepředávají. To samé
platí i na školách. Co se tam vůbec děti dozvědí
o Velikonocích?“
 A jak vám se vůbec daří s koledou?
„Tuto velkou pomlázku mi upletli šikovní kamarádi,
já bych to asi nesvedl. Jinak na mrskut chodím jen
po rodině a známých. Jinak to už asi v Prostějově

Foto: Michal Kadlec

ani nejde, lidé se tady navzájem moc neznají. Takže
u cizích u dveří nemá ani cenu zvonit. To za mých
mladých let to bylo jiné, to jsme měli dveře otevřeny
všude dokořán. Škoda že dnes je už jiná situace.
Přitom já jsem v důchodu a mám tolik času...“

 Jak vám se daří vydobýt si nějakou tu výslužku?
„Děkuji za optání, docela se nám se synem daří. (úsměv) Ženské jsou nabuzené a už na
nás čekají. Takže pak už zbývá je jenom pořádně vyplatit a získat nějakou odměnu. Pro
syna je vždy nejlepší něco sladkého na zub!“
 Jak dlouho už chodíte za dámami či slečnami?
„Už asi hodinu, ale to jsme teprve na začátku... Bydlíme v Prostějově, ale letos jsme přijeli
raději do Vícova, kde jsem se narodil. Ve městě už to nemá tu pravou velikonoční úroveň, tady vám kolikrát už ani neotevřou dveře. To na vesnicích je to zatím pořád stejné,
i když také se mně zdá, že
je to rok od roku horší. My
se ale nedáme, po Vícově
ještě jedeme s klukem do
Lipové za tetou.“
 Co vyplacené dámy
ve Vícově nabízejí?
„Všechno možné. Hlavně
malovaná vajíčka, ovšem
dneska jsou v módě hlavně Kinder vajíčka. Samozřejmě k radosti mého
syna. Mně nabízejí i slivovici, s tou ale musím opatrně! Nejdůležitější je ale
Foto: Michal Kadlec
udržet si dobrou náladu.“
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Velikonoce

VELIKONOCE NA ZÁMKU PROBĚHLY VE VELKÉM STYLU
Vstup do sezóny v Čechách pod Kosířem zpestřila záhada ztracených vajíček

ČECHY POD KOSÍŘEM Kostýmované prohlídky táhnou! Loňskou
sezónu na zámku v Čechách pod Kosířem uzavřely veleúspěšné strašidelné prohlídky, o něž byl enormní zájem. Podobným
způsobem byla zahájena i letošní sezóna. Jen upíry a vlkodlaky
o uplynulém víkendu vystřídala hraběcí rodina, která řešila záhadu ukradených vajíček a ohrožených Velikonoc. Stejně jako loni
v říjnu se i deset víkendových velikonočních kostýmovaných prohlídek podařilo zcela vyprodat.
původní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
„Zmizela nám kopa vajíček! Nemáme už ani jedno! A Velikonoční pondělí se blíží!!! Co budeme dělat!?“
Tímto zvoláním byly zahájeny letošní velikonoční kostýmované prohlídky na zámku v Čechách pod Kosířem. Detektivně laděný příběh se
prolínal s výkladem o velikonočních
zvycích a pověrách. „Lidé věřili
tomu, že pokud sní květy jívy neboli
kočičky, tak je nebude po celý rok
bolet v krku,“ prozradila průvodkyně
jednu ze skutečně kuriózních pověr.
Originální rozuzlení ostatně měla
i samotná detektivní hra. Postupně se ukázalo, že vajíčka neukradl
kuchař, sluha, hrabě či někdo další z řady podezřelých, ale německý zajíc, který se tímto způsobem

pomstil aristokratovi za to, že mu
vystřílel rodinu. Odhalený pachatel pak přistoupil na dohodu, že
polovinu ukradených vajíček ukryje
v zámeckém parku, kde je budou
moci děti hledat. „Měl jsem tip na to,
kdo to mohl udělat, ale že to ukradl
králík, to jsem fakt nečekal,“ prohlásil jeden z odcházejících mladých
návštěvníků.
Kostýmované prohlídky a hledání
vajíček v zámeckém parku rozhodně
nebyly jedinými taháky velikonoční programu. Pro děti i jejich rodiče
byly připraveny dílničky, ve kterých si
mohli společně uplést pomlázku, nazdobit vajíčka či vymalovat keramiku.
„Tentokrát jsme při kostýmovaných
prohlídkách zkusili něco trochu jiného než na podzim. Snad se lidé opět
dobře bavili. Okruh našich možných
návštěvníků je totiž omezený a tak
pro ně musíme připravovat vždy něco
nového, aby měli důvod se k nám vracet,“ nastínil kastelán zámku Martin
Váňa s tím, že v jednotlivých rolích se
představili ochotníci ze Slatinic, které
doplnili zámečtí průvodci.

Prohlídky kostýmované o víkendu
doplnily i ty klasické a tak na zámku
panoval skutečně čilý ruch. „Během
obou víkendových dní si na zámek
našlo cestu hodně přes sedm stovek
návštěvníků, další stovky pak prošly
naším parkem. Jsme za to moc rádi
i vzhledem k naší nově otevřené zámecké kavárně,“ prozradil kastelán.
Kostýmované prohlídky se do
Čech pod Kosířem letos ještě vrátí. „Budou součástí květnového empírového dne určeného lidem, kteří
sami přijdou v dobovém kostýmu.
Určitě se lidé mohou těšit i na říjnová strašidla. Zároveň přemýšlíme, že
kostýmované prohlídky připravíme
i na letní svátky Cyrila a Metoděje
a mistra Jana Husa, nicméně o tom
zatím nebylo definitivně rozhodnuto,“ uzavřel Martin Váňa.
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Kostýmované prohlídky zámku, které oko!enil detektivní p!íbh, se tšily velkému zájmu návštvník?.
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Foto: Martin Zaoral

3x foto: Martin Zaoral

Na zámek dorazil zaínající detektiv, který dostal Detektivní p!íbh se prolínal s vyprávním o veliko- Svoji manuální zrunost si dti mohly vyzkoušet
za úkol objasnit krádež vajec.
noních zvycích a povrách.
v p!ipravených dílnikách.

Ceny za velikonočního beránka putují V parku hledaly
do Litovle, Smržic, Bedihoště a Kralic d5ti VAJÍKA

PROSTĚJOV Přednáškový sál
Národního domu v Prostějově
se stal minulou středu svědkem
ojedinělé výstavy velikonočních beránků. Tradiční akci opět
uspořádal místní Rotary klub,
který vybídl děti z mateřských
škol, ale také studenty středních
škol a učilišť, aby co nejlépe ozdobili tradiční velikonoční pečivo a zároveň si zasoutěžili o toho
nejkrásnějšího beránka. Tradičním mediálním partnerem je
každý rok PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který vám přináší i tuto
reportáž.

původní
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC

Michal KADLEC
Už po příchodu do přednáškového
sálu bylo jasné, že o tuto soutěž je
mezi omladinou velký zájem. Připravené stoly se přímo prohýbaly
pod vystavenými exponáty. „Letos
je to už čtrnáctý ročník soutěže velikonočních beránků, a jsem rád, že
náš Rotary klub u toho může být
a pořádat tuto atraktivní akci. Zaplatili jsme výrobu korpusů, které
nám upeklo jedno z prostějovských učilišť. Ty jsme pak rozvezli
do mateřských a středních škol,
jež o naši soutěž projevily zájem.
Děti a studenti beránky následně
ozdobí podle svých schopností
a umění. Všechny pak vystavujeme
tady v přednáškovém sále. A jestli
FOTOGALERIE

Nádhern ozdobené beránky obdivovali návštvníci v p!ednáškovém sále Národního domu v Prostjov.
2x foto: Michal Kadlec

dobře počítám, tak letos se nádherně nazdobených velikonočních
beránků sešly zhruba tři stovky,“
prozradil Večerníku přímo v Národním domě Pavel Jehlář, prezident Rotary klubu v Prostějově.
Letošního ročníku soutěže se
nakonec zúčastnily dvě střední školy, jedna základní škola
a třináct mateřinek. „Každým
rokem je vidět, že se děti na soutěž těší a při zdobení mají kolikrát
skutečně výjimečnou fantazii. A na
nás - tedy na odborné porotě - pak
bude, abychom ocenili ty nejvyda-

řenější kousky. Půjde o kolektivní
rozhodování, protože jeden člověk
by měl určitě velký problém vybrat
ty nejhezčí beránky. Mimo jiného
jsem také rád, že i malé děti a mládež si takto připomínají dávné
velikonoční tradice,“ přidal Pavel
Jehlář.
Hodnocení soutěže se nakonec
rozdělilo na dvě kategorie, porota
vybírala vítěze z řad studentů středních škol a učilišť a zvlášť pak vítěze
z mateřských a jedné základní školy.
V první kategorii excelovali studenti z Litovle, v té druhé si finanční
cenu za první místo odvezly děti
z mateřské školy ve Smržicích.

klikni na
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PROSTĚJOV Středeční dopoledne v uplynulém týdnu bylo ve
Smetanových sadech vyhrazeno dětem z prostějovských mao
teřských škol. Okrašlovací spolek města Prostějova pro
místní ratolesti připravil skvělou akci. Velikonoce hrou,
jak by možná řekl Jan Ámos Komenský... U toho prostě
Večerník nemohl chybět.
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výsledky velikonoèního
beránka 2018

Støední školy
1. Monika Krupičková SOU Litovel
2. Johana Čapková SOU Litovel
3. Markéta Grézlová SOU Litovel

Mateøské
a základní školy
1. MŠ Smržice
2. MŠ Bedihošť
3. MŠ Kralice na Hané

„Studentka Moravské vysoké školy
Nikol Srostlíková se obrátila na náš
spolek, zda bychom mohli společně
udělat velikonoční akci pro ty nejmenší děti. Nazvali jsme ji Hledání
velikonočních vajíček a obrátili jsme
se prostřednictvím magistrátu na
mateřské školy, které se chtěly zúčastnit. Odezva byla obrovská, ale
nakonec jsme se domluvili, že dvě stě
dětí bude pro první ročník této akce
stačit,“ objasnila Večerníku zrod akce
přímo ve Smetanových sadech Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova.
Organizátoři rozdělili nejdříve
do šesti mateřinek celkem dvě
stovky polystyrenových vajíček,
které děti měly za úkol pomalo-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Jakmile šéfka Okrašlovacího spolku Milada Sokolová a primátorka statutárního
msta Prostjov Alena Rašková dtem vysvtlily pravidla, dti se rozbhly po
parku hledat okoládové figurky. Samy p!edtím p!inesly ze školek malované
kraslice.
2x foto: Michal Kadlec

vat či jinak ozdobit. „Přinesly nám
ukázat opravdu nádherné výtvory,
které si pak odnesly zpátky a mohou
si z nich vyzdobit školku. Zároveň
jsme ale před jejich příchodem do
Smetanových sadů na různých místech poschovávali s kolegy dvě stě
padesát nakoupených čokoládových

vajíček, zajíčků nebo slepiček. Úkolem dětí bylo je najít. Během několika minut ´vysmejčily´ celý park
a všechnu čokoládu našly,“ usmívala
se Milada Sokolová.
Večerník v parku oslovil i mladou
studentku, která na velikonoční
nápad pro děti přišla. „Ve škole
v rámci předmětu praxe mě napadla
tato akce. A hledání velikonočních
vajíček jsem chtěla uspořádat právě
tady, protože jsem rodilá Prostějovanka. Podobné hledání čokoládových vajíček nebo zajíčků jsem jako
malá viděla v amerických filmech,
takže dnes se mi splnil dětský sen,“
prozradila Nikol Srostlíková.
Do akce se zapojily mateřské školy
z ulic Aloise Krále, Hanačka, Partyzánská, Rumunská, Šárka, Žešov
a Moravská. Vše se ve Smetanových sadech dělo pod záštitou Zdravého města Prostějova a přítomna byla i prostějovská primátorka Alena Rašková.
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„KVŮLI MNĚ SE POMSTILI SYNOVI...“
Ladislav Lakatoš komentuje rozhodnutí soudu

EX

EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV Neskrývá v sobě
hořkost a rozčílení. Nekorunovaný šéf olašských Romů v Prostějově Ladislav Lakatoš těžce
nese verdikt Městského soudu
v Brně, který jeho syna Patrika Pilara poslal na šestatřicet
měsíců do kriminálu za sérii
prokazatelných krádeží po celé
Moravě. V exkluzivním rozhovoru, který Večerníku poskytl
dva dny po vynesení rozsudku,
hovoří nejen o spiknutí justice,
ale i o drogách a telefonických
odposleších...

v rámci exkluzivního
w
interview
pro Večerník
erník
se ptal

Michal
KADLEC
C
 Stále si myslíte, že bylo odsouzení vašeho syna Patrika Pilara nespravedlivé?
„Před časem jsem si stěžoval na
jednání bývalého místopředsedy Krajského soudu v Brně pana
Bachratého. Ten vzápětí přišel
o svoji funkci a kvůli mně je nyní
řadovým soudcem. To všechno jen
kvůli tomu, že jsem se kvůli jiné
kauze obrátil na veřejného ochrán-

 Jak se vůbec váš syn dostal
ke drogám a potažmo na šikmou
plochu zákona?
„Nedávno se seznámil s dívkou,
která shodou okolností byla mojí
klientkou, a pomáhal jí v odvykací kúře. Chtěl
jsem, aby se

Půjdeme třeba až k Ústavnímu soudu!
Někdo si myslí, že jsem jen obyčejný
cikán, ale já se v zákonech vyznám!
ho právníka strčím do kapsy...
Kdejakého
ost vyhodce práv, který moji stížnost
notil jako oprávněnou. Pak jsem si
stěžoval i na předsedu Okresního
na Vrtěla,
soudu v Prostějově pana
který mi vyhrožoval, že pokud po
něm budu požadovat, aby dodržoval zákon, tak můžu být trestně
stíhán...“
 Zadržte. Jakou to má souvisho syna?
lost s odsouzením vašeho
„Velmi úzkou! Od té doby
by mě totiž
začali sledovat, policie mi odposlourostě něco,
chávala telefon. Hledali prostě
tom postuaby mě mohli dostat. Přitom
povali nezákonně, což see ze strany
justice a policie děje po celé republice. A teď došlo i na méhoo syna a na
něm se soudce pomstil i zaa mě!“
 Ale váš syn kradl, a to ve velkém...
„To je jisté, to nepopírám.
m. Ale oni
nutili, aby
ho i jeho kamarády donutili,
espáchali!
se přiznali i k tomu, co nespáchali!
ýchali,
Roberta Horvátha vyslýchali,
ai když na tom byl zdravotně velmi špatně
a chodil na dialýzu.
Spoustu důkazů proti
mému synovi získala
policie protizákonně.
Už při prvním soudním jednání v Brně

Patrik uvedl, že byl policií
nucen přiznat se ke všemu.
A soudce? Vůbec ho to nezajímalo...“
 Soudce Tatíček vás nechal
vyvést ze soudní síně. Jak jste to
bral?
„Však jste sám slyšel, co jsem mu
řekl... Že ho vůbec nezajímá procesní právo, že si rozhoduje, jak
chce. Soudce při procesu vůbec
nerespektoval trestní právo. Navíc
vůbec nepřipustil, abych za syna
zaplatil škodu a pomohl mu
tak vyfasovat menší trest.
Nejlépe podmínku, aby
mohl jít pracovat, škodu
pak sám splácel. Já

 Promiňte, ale mně se nezdálo,
že by u soudu šel příliš do sebe.
V průběhu jednání se často uculoval, dokonce i po vynesení rozsudku propadl doslova záchvatu
smíchu...
„Ale to on má od dětství, má to
po mámě. On se směje pořád,
často ani pořádně neví čemu. Já
sám jsem se kolikrát divil, proč
se najednou začne smát, když nic
vtipného nikdo neřekl. To určitě
nebylo proto, že by soudce nevnímal nebo si ze soudu dělal srandu.
To určitě ne!“
 Jaké teď budou vaše bezprostřední kroky?

Foto: archív Veerníku

Už od zaátku vdla, že mj syn Patrik páchá
trestnou innost. Její povinností ze zákona bylo
zasáhnout okamžit už poté, co se dopustil první
nebo druhé krádeže. Kdyby ho poslali ped soud
už tehdy, dostal by mnohem nižší trest. Ale oni ne...

18032910358

Zastánce olašských Rom LADISLAV LAKATOŠ o tom,
že policie údajn chtla pro jeho potomka vyšší trest
měl v soudní síni připravených padesát tisíc korun v hotovosti. Zbytečně. Pan Tatíček mi řekl, že se to
tak nedělá, že pokud chci, tak musím zaplatit celkovou škodu, kterou napáchali všichni čtyři, tedy
kromě Patrika i David, Gabriela
a Robert. To jsem samozřejmě odmítl, nevím, proč bych měl kromě
syna platit i za ostatní. Vždyť to je
až tři sta tisíc!“
 V Brně jste v soudní síni také
dával hlasitě najevo, že policie
vlastně nechala vašeho syna
krást. Jak jste to myslel?
„Už od začátku věděla, že můj syn
Patrik páchá trestnou činnost. Její
povinností ze zákona bylo zasáhnout okamžitě už poté, co se syn
dopustil první nebo druhé krádeže. Kdyby ho poslali před soud
už tehdy, dostal by mnohem nižší
trest. Ale policisté kluka sledovali
a nechali krást dál. Určitě proto,
aby se škoda i počet trestných činů
navýšily a on tak šel sedět nepodmíněně. Pak se divíte, že se rozčiluji?! Navíc policie dopustila i to,
aby další a další občané byli okradeni! Je to vůbec možné? Toto je
zásadní problém, který nenechám
jen tak vyšumět do ztracena a podávám další stížnost na orgány činné v trestním řízení.“

vrátila do normálního života, jenže
ona naopak vtáhla Patrika do drog.
On se přitom v té době učil na stavební průmyslovce a chtěl jít na
vysokou školu. Ta holka ho ovšem
velmi ovlivnila, začali si společně
píchat heroin a z drog také pramenila jeho následná trestná činnost.
Přitom já jsem ho ve všem podporoval, měsíčně jsem mu dával sedm
nebo osm tisíc korun. Vůbec nepotřeboval krást. Ale bohužel...“
 Cožpak neexistovala žádná
šance ho z těch drog dostat?
„Ne. Až nyní, když je už několik měsíců ve vazbě, šel konečně do sebe.“

„Každopádně se budu snažit za
něj uhradit veškerou škodu, kterou krádežemi způsobil. Nevím,
zda to u odvolacího soudu bude
něco platné, možná že ano. Rozhodně ale na postup policie a následně i Městského soudu v Brně
podám stížnost. A půjdeme třeba
až k Ústavnímu soudu! Někdo
si myslí, že jsem jen obyčejný cikán, ale já se v zákonech vyznám!
Kdejakého právníka si troufnu strčit do kapsy. Každopádně ale odsouzení mého syna k nepodmíněnému trestu beru i jako své vlastní
selhání, které napravím.“

vizitka
LADISLAV LAKATOŠ
✓ je nekorunovaným králem olašských Romů
v Prostějově
✓ zastává funkci jednatele Občanského sdružení olašských Romů DUNERA
✓ velice často jedná o problémech romské komunity s představiteli prostějovského magistrátu
✓ podle svých slov bojuje proti drogám, konkrétně proti obchodování
s heroinem uvnitř romské komunity
✓ právě heroin považuje za nejčastější příčinu kriminální činnosti
Romů
zajímavost: Za svůj život podal už desítky stížností na policisty, soudce
a úředníky
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zpravodajství

RYCHLÝ


I s pomocí dotací bude investování více jak půldruhého milionu korun
PROSTĚJOV Že je prevence lepší a po všech stranách výhodnější než následná léčba či represe, platí jak pro ochranu vlastního zdraví, tak veřejného pořádku. Prostějov dbal na prevenci
kriminality vždy, po revoluci ale nebyly jednotlivé akce součástí
uceleného systému. Do něho se zařadily teprve v roce 2001 pod
metodickým vedením Ministerstva vnitra České republiky. Jak
Večerník zjistil, za uplynulých sedmnáct let se realizovalo přes
sto projektů za více než dvacet miliónů korun.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Na preventivní programy prostějovský magistrát pravidelně čerpá dotace
ze státního rozpočtu. „Podmínkou
pro jejich poskytnutí v rámci Programu prevence kriminality na místní
úrovni je zpracování víceletého Plánu
prevence kriminality dle doporučené
metodiky Ministerstva vnitra ČR.
Ten aktuální na roky 2018 až 2020
byl schválen na únorové schůzi rady

města,“ konstatoval Pavel Smetana
(ČSSD), náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
Málokdo si uvědomuje, že je při
cestě z mnoha sídlišť na západě
města přes náměstí na hlavní nádraží sledován většinou ze sedmadvaceti kamer městského kamerového dohlížecího systému. Kromě
tohoto takzvaného bezpečného koridoru jsou monitorována i některá
další problematická místa. Před čtyřmi lety byl totiž modernizován pult
centralizované ochrany, který obsluhuje Městská policie Prostějov a na
který jsou napojeny objekty v majetku města. „Ve dvoučlenném složení

bude i nadále pracovat skupina prevence Městské policie, která se věnuje
zejména přípravě preventivních akcí
a přednáškové činnosti, zabezpečuje
také provoz informačního střediska prevence, které bylo zřízeno již
v roce 2001. Skupina si sama vytváří
didaktické a prezentační materiály,
které uplatňuje při besedách zejména
s dětmi a seniory,“ prozradil Jan Nagy,
ředitel Městské policie Prostějov.
Mezi stabilní projekty patří letní dětské tábory pořádané ve spolupráci se
Sportcentrem-DDM. Týdenní tábory
jsou určeny pro děti, které jsou v péči
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
nebo oddělení sociální prevence, s kapacitou 35 dětí. S úspěchem se setkaly
i víkendové pobyty, během nichž se
podařilo účastníky přivést k dlouhodobé zájmové činnosti. Od letošního
roku dochází v rámci letního tábora k významným změnám. „Vůbec
poprvé totiž rozdělujeme účastníky
podle věku. Pro menší děti organizujeme třídenní příměstský tábor, pro star-

plán prevence kriminality na rok 2018
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ší šestidenní ve Vrbně pod Pradědem.
Na tyto tábory navazuje podzimní
jednodenní preventivní akce za účasti
Městské policie, Policie ČR a kurátorek odboru sociálně-právní ochrany
dětí,“ objasnila manažerka prevence
kriminality prostějovského magistrátu
Gabriela Petrželová.
V dopravní sféře se podařilo instalovat
zpomalovací prvky především u škol,
nasvítily se přechody pro chodce

1 559 650
#
759 950

a některé ulice se staly jednosměrnými. „Mezi úspěšné preventivní akce,
které zanechaly v bezpečnosti města
významnou stopu, patřila i sebeobrana žen nebo bezpečnostní stojany
pro téměř osm stovek jízdních kol. Na
rozdíl od nich bude letos pokračovat
úspěšný projekt forenzního značení
jízdních kol a invalidních vozíků, jehož
první etapa proběhla loni na podzim,“
uvedlů Pavel Smetana.

Prostějov (mik) - Už v letošním
roce bude realizována rekonstrukce vozovky v Trávnické a Sokolské
ulici. Jak se Večerník dozvěděl,
definitivně z této lokality zmizí
historické dlážděné kostky, po kterých se jezdí i oblíbený Havránkův
memoriál historických vozidel.
„V rámci oprav je v plánu změna
dispozice celého uličního profilu. Dojde k posunu stávající osy
komunikace, budou tam vytvořena podélná stání. Dále proběhne
výměna žulových kostek za méně
hlučný materiál z asfaltobetonu,“
uvedl Zdeněk Fišer (ČSSD), první
náměstek primátorky statutárního města Prostějova. !Na základě
této skutečnosti musím sdělit, že
nebude zachována komunikace
s žulovou kostkou, po které vede
trať Havránkova memoriálu,“ potvrdil Fišer.

Šárka se uzavøe
Prostějov (mik) - Řidiči se budou
muset připravit na další komplikace. „Zhruba půlroční dopravní
omezení nás čeká v souvislosti
s letošní etapou revitalizace sídliště
Šárka. Půjde o zhruba třísetmetrovou částečnou uzavírku ulice
Šárka, a to v době od druhého
května do jedenatřicátého října
tohoto roku,“ upozornil s předstihem Miroslav Nakládal, vedoucí
odboru dopravy prostějovského
magistrátu.

Kam zmizely jehličnany? LIDÉ SE BOUŘÍ, Autobusový terminál na „Wolkerce“

sami si je vysadili...
PROSTĚJOV Obyvatelé ze Sídliště E. Beneše byli nedávno vzteky
celí bez sebe. Před jedním z panelových domů si tamní občané před
mnoha lety vysadili jehličnany,
především smrky a také borovice,
které během celé doby vyrostly až
do patnáctimetrové výšky a tvořily krásný zelený kolorit. Pak se
ale objevili pánové v montérkách
s motorovými pilami...
Z jedné strany panelového domu
zmizely dva letité stromy, ze druhé
směrem ke kolejím pak další smrk
včetně jedné borovice. To vše po lednové vichřici, která zasáhla celý Prostějov. „Ty stromy vysazoval můj otec
se sousedem, může to být tak třicet
let. Byly krásné a uprostřed této panelové příšery to byla skutečná oáza.
Pak přišla jakási četa a začala smrky
kácet. Prý je to nařízení města, to je
ale všechno, co jsme se dozvěděli,“
postěžoval si Večerníku jeden z obyvatel Sídliště E. Beneše.
Pro vysvětlení jsme zamířili na
magistrát. „Jehličnany se pokácely
z důvodu provozní bezpečnosti a sta-

bility dřevin. U jednoho z nich došlo
vlivem větrného poryvu k vyvrácení
a jeho kořenový systém byl nadzvednutý. Hrozilo tam bezpečnostní riziko. A jelikož byly stromy vysazeny
velmi blízko sebe, jeden z nich svým
vyvrácením poškodil i tento druhý.
Proto jsme rozhodli o jejich pokácení. Stejně tomu tak bylo z druhé
strany zmíněného panelového domu,
kde došlo k obdobné situaci. Jednali
jsme tak čistě z důvodů zachování
bezpečnosti občanů,“ prozradila Večerníku Ivana Hemerková (PéVéčko),
náměstkyně primátorky pro životní
prostředí. „Namísto pokácených smrků a borovice zde necháme vysadit
stromy nové, ale už v žádném případě
jehličnany. Ty se podle odborníků do
městské zástavby nehodí,“ dodala.
Kdyby ovšem město takto informovalo občany ze Sídliště E. Beneše
předem a kácení tímto způsobem
zdůvodnilo, mohlo se vše obejít bez
emocí. „Přiznávám, že informovanost občanů by v těchto případech
mohla být lepší...,“ uznala Ivana Hemerková.
(mik)
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NA ROVINU:
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pro ...
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ŘIDIČ PŘEVRÁTIL
VOZÍK

PROSTĚJOV Tomu se říká mít
pech! Mladý řidič vysokozdvižného vozíku najel ve firmě v průmyslové zóně na trubky a se strojem se
převrátil. Na místo přijela sanitka
a lékař nařídil okamžitý převoz
mladíka zraněného na hlavě do nemocnice.
„V pondělí šestadvacátého března
před patnáctou hodinou došlo v areálu jedné z firem v Průmyslové ulici
k pracovnímu úrazu jednadvacetiletého muže. Ten při řízení vysokozdvižného vozíku najel na naváděcí trubky
pro kamiony. Následkem toho došlo
k převrácení vozíku na pravý bok.

PROSTĚJOV Velikonoční jarmark
je za námi. Kromě kulturního programu bylo pro jeho návštěvníky
připraveno i deset prodejních stánků. V jednom z nich nabízela léčivé
bylinky Jana Šmudlová (na snímku),
shodou okolností i majitelka obchůdku pro seniory na okraji prostějovského náměstí.

pro Večerník

Michal
KADLEC
Územní odbor Prostějov. „Alkohol
u zraněného řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
Výše způsobené hmotné škody nebyla dosud přesně vyčíslena,“ doplnil
Kořínek.
(mik)

VHUL¾O
YHéHUQÊNX

PROSTĚJOV A jedeme dál! Seriál rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název„NA ROVINU“ a v němž se známých osobností ptáme na aktuálně žhavá témata, pokračuje v osmé rundě interview se zástupcem podnikatelské sféry. Minule jsme vyzpovíádali člena Rady
statutárního města Prostějov, příště bude následovat osobnost z kulturní či společenské oblasti
a na závěr kolečka dostane prostor pracovník ze státní správy policie či justičních orgánů.

EXKLUZIVNÍ

Při incidentu řidič utrpěl zranění na
hlavě, se kterým byl převezen do prostějovské nemocnice,“ popsal ošklivě
vypadající havárii František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro

zamlouvá. Nicméně všechno zatím
zůstává takzvaně jen na papíře, ani
žádná příprava této možné investice
nebyla zahájena. Možnost vybudovat
ve ´Wolkerece´ terminál se totiž nejvíc
pere s naprostým nedostatkem parkovacích míst pro tamní obyvatele. A co
víc, letos se pouštíme do nákladných
akcí v Janáčkově ulici a na Floriánském
náměstí. Na tyto dvě investice pracně
sháníme dotace, takže minimálně na
dva roky budeme mít utrum. Pak uvidíme, ale zatím je autobusový terminál ve Wolkerově ulici v nedohlednu,“
prozradil Večerníku Antonín Zajíček.
(mik)

„Nic moc, jsem zklamaná,“
postěžovala si stánkařka

rozhovor
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>>>dokončení ze strany 4
„Je pravda, že jsme při vytváření projektů
ohledně výstavby autobusového terminálu v Prostějově počítali také s lokalitou
ve Wolkerově ulici. A také je pravda, že
pomalu o tomto místě začínáme přemýšlet,“ připustil tehdy možnost změny
projektu a umístění terminálu Antonín
Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.
A právě šéfa tohoto odboru se Večerník minulý týden zeptal, jak vedení
magistrátu naložilo s tímto nápadem
vybudovat autobusový terminál ve
Wolkerově ulici. „Ani dnes nezastírám, že se mi nápad architekta Frömla

 Proč jste se rozhodla prodávat
bylinky i ve stánku na Velikonočním
jarmarku?
„Beru to víceméně jako propagaci svého kamenného obchůdku na náměstí.
Kromě prodeje bylinek zde rozdávám
i letáčky s informacemi o léčebných
účincích bylinek. Nabízím bylinky jedi-

ného a osvědčeného výrobce, každý balíček je pojmenován nejen podle rostliny, kterou obsahuje, ale rovnou i podle
toho, k čemu je určena. Takže lidé si zde
kupují žaludečník, revmatík a podobně.
Sama dokáži lidem i poradit, co je pro
jejich neduhy nejlepší. Prodávám i produkty Jarmily Podhorné, od které jsem
velmi dobře proškolená.“
 Jak se vám s prodejem na tomto
jarmarku daří?
„Není to nic moc, jsem zklamaná...
Jsem zde poprvé a s největší pravděpodobností naposledy. Nepřijde mi
to tady ani zrovna moc dobře zorganizované. Obětujeme tomu celý den
a lidé skoro nechodí. Jsou tady sice
hojně navštěvované koncerty, které ale
probíhají až v odpoledních hodinách.
My všichni zde ale stojíme už od rána
a lidé tudy jenom procházejí, maximálně se podívají a jdou dál. Prostějované
během dne bohužel navštěvují raději
obchodní centra na okraji města, do
středu města zamíří jen ve výjimeč-

Foto: Michal Kadlec

ných případech. A odpoledne nás vyšší
návštěvnost díky kulturním představením už nevytrhne.“
 Jak to podle vás pro příště zlepšit?
„Chybí tady dopolední atraktivní program jarmarku, nebo něco, co by lidi
přitáhlo na náměstí i v tuto dobu. Já
osobně bych stánky na náměstí otevřela pouze během víkendu, kdy existuje
daleko větší šance, že sem lidé zavítají.“
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zpacifikovali



Foto: Milan Fojt

PROSTĚJOV Večerníku se dostala do rukou fotodokumentace policejního zásahu před prostějovským
Penny Marketem . Dvoučlenná hlídka se vůbec nepárala s mužem, který se chvíli předtím popral s jiným
pobudou.
V úterý 13. března došlo ke vzájemnému napadání dvou mužů v Plumlovské ulici. V době incidentu místem
projížděla sanitka záchranné služby, jejíž posádka nám věc oznámila. „Policisté konflikt na místě vyřešili i za cenu
fyzického zásahu. Událost nyní šetříme pro podezření z přestupku proti občanskému soužití. Za ten podezřelým
hrozí pokuta až do výše dvaceti tisíc korun,“ prozradil Večerníku František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odboru Prostějov.
(mik)

Policie hledá dva mladíky,
kteří pomohli zraněné ženě
PROSTĚJOV Během vyšetřování únorové nehody dvou cyklistů
v Dolní ulici došli policisté ke zjištění, že po pádu starší cyklistky na
zem se zraněné snažili pomoci zatím dva neznámí muži. Oba zmínění mladíci se však coby svědci
doposud nepřihlásili. Mohli by
přitom poskytnout zásadní informace o průběhu nehody.
„V pátek třiadvacátého února tohoto
roku v 5:40 hodin došlo na cyklostezce v Dolní ulici v Prostějově k dopravní nehodě dvou cyklistů. Oba
jeli směrem od centra města. Dvaašedesátiletý muž měl nedaleko křižovatky s ulicí Leteckou předjet dvě

pomaleji jedoucí cyklistky. Jedna
z nich, třiapadesátiletá žena, bezprostředně po předjížděcím manévru
havarovala. Při pádu na cyklostezku
si způsobila zranění, se kterým byla
následně transportována do prostějovské nemocnice. Alkohol u obou
účastníků dopravní nehody policisté
vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Míra zavinění dopravní nehody je v tuto chvíli předmětem probíhajícího vyšetřování,“
zopakoval popis nehody František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Po více než měsíci teď policisté žá-

dají o informace kromě jiných svědků i dva konkrétní muže. „V době
nehody místem procházela dvojice mladíků, která se ihned snažila
zraněné ženě pomoci. K objasnění
všech okolností se proto obracíme
s prosbou o pomoc zejména na
tyto dva muže, jejichž svědectví by
mohlo být klíčové. Obrátit se lze na
policisty dopravního inspektorátu
v Havlíčkově ulici, a to na telefonní
číslo 974 781 251, případně kdykoliv prostřednictvím bezplatné
telefonní linky 158. Jakoukoli informaci rádi přijmeme i od případných
dalších svědků,“ vzkazuje František
Kořínek.
(mik)

Protidrogový vlak podruhé v Prostějově
PROSTĚJOV Na úspěšnou primární prezentaci protidrogové
prevence ve formě vlaku s názvem
Revolution train z loňského listopadu navázala druhá návštěva této
speciální soupravy na prostějovském hlavním nádraží. Mládež si
tak předminulý čtvrtek opět mohla prožít příběh svých vrstevníků
s reálným základem, který v jednotlivých vagónech působí velmi
sugestivně. Našly se však i novinky.

Tomáš KALÁB

18032910361

Vlak se totiž na prostějovském nádraží zastavil o něco déle, kromě čtvrtka
22. března byl k dispozici ještě v pátek
dopoledne. „Právě toho jsme využili
k nabídce návštěvy vlaku mimoprostějovským školám,“ vysvětlila Gabriela
Petrželová, manažerka prevence kriminality prostějovského magistrátu.

První den prezentaci zhlédli žáci dalších tříd prostějovských škol, na které
se nedostalo loni. Odpoledne pak bylo
několik volných termínů pro veřejnost.
Kromě možnosti vyplnit dotazník
čekalo na návštěvníky v posledním
vagónu ještě jedno překvapení. K diskusi nad problematikou návykových
látek je pozvali tři policisté, dva zástupci městské policie a jeden příslušník Policie ČR. „Každá skupina byla
trochu jiná, někteří nás spontánně zahrnuli dotazy, jiné jsme k diskusi museli pobízet,“ svěřil se Večerníku strážník skupiny prevence městské policie
Petr Zapletal. „Pohledem nás preventistů jde o velmi zdařilý projekt, který
na mládež působí úplně jinak než
přednášky na školách,“ chválil projekt
Protidrogového vlaku Zapletal.
Prostějov byl hned druhou zastávkou
jarního turné Protidrogového vlaku

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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po Moravě, následně se vlak přesunul
do sousedního Přerova. „S nabídkou
jsme oslovili metodiky prevence
základních škol, kteří po konzultaci

s vedením škol nabídku přivítali,“ pochvaloval si odezvu náměstek primátorky statutárního města Prostějova
Pavel Smetana (ČSSD).
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FINANCE

REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428

Utichlo srdce,
jako voda plyne čas,
vzpomínku v srdci má každý z nás.

KOUPÍM chatu, chalupu v okolí 15 km. Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro
605 541 452
všechny se stálým doložitelným příjmem
(HPP, DPČ, OSVČ, důchodci, MD...). Bez
Prodám byt 3+1 v OV, v centru Pv. poplatků, bez registrů, bez zástavy, s možTel.: 736 631 702
ností odkladu splátek. Tel.: 607 967 834.
Hledám ke koupi rod. dům v blízkosti Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
PV. Děkuji 605 913 562
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Pronajmu byt 1+1, přízemní, kauce. Tel.:
608 718 813

KOUPÍM

Koupím byt i v původním stavu. Mobil
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám
604 608 790
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
Pronajmu byt 1+1, ul. Cyrila Boudy, 30m2. (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitTel.: 608 508 890
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
SLUŽBY
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO – PÁ 11:00 – 16:00 hod.
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
Prostějov 604 389 367
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbra721 344 771. Práce různého druhu.
ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
Čištění kanalizací a odpadů
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
Odvoz fekálií
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
Tel.: 774 368 343
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

KOUPÍM Škoda Erko - Rapid, Simson,
Jawa - ČZ, Babeta, Pařez, Jaweta, Pionýr
a jiné. 736741967

Dnes, tj. 3. dubna 2018
vzpomeneme 10. výročí od úmrtí
pana Svatopluka SOLDÁNA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Dne 6. dubna 2018
uplyne 2. smutné výročí od úmrtí
naší milované dcery, maminky a
manželky,
paní Ivety STEINEROVÉ,
roz. JAKŠÍKOVÉ.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853

16011421482

Nabízíme rekonstrukce rod. domů, bytů
a bytových jader a sádrokartonářské
práce. Tel.: 739 095 527 - Krebs Rudolf,
775 239 147 - Kopecký David

PRODÁM
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
ZD
Moravan
Domamyslice
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz, Tel.: 604 820 358 Sad Mostkovice
Prodej jablek
Provzdušnění a hnojení travnatých Konzumní i do kvasu
ploch, sečení, práce s křovinořezem, (pro maloodběratele i velkoodběratele)
stříhání živých plotů, thůjí plotostři- Po - Pá: 7.00 – 15.00 hod.
hem, odvoz bio odpadu, kácení stromů. Tel.: 602 510 465
Přijmeme brigádníky na stříhání
603 333 760
stromků, více info na uvedeném tel.
Antény Jiříček nabízí až 47 tv programů
bez poplatků. Mob.: 776 340 848
ww.anteny.kvalitne.cz

Dne 4. dubna 2018
vzpomínáme 4. výročí úmrtí
paní Marcely VESELÉ
z Kraliček.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manžel Vladimír
a dcera Zuzana.

Gratulaci
k Tvým narozeninám bych
Ti ráda dala, ale osud chtěl,
abych jen vzpomínala.

GRATULACE
Život je jako brána
do zahrady, která má otevřená vrátka,
párkrát jimi člověk projde
a je tu rovná sedmdesátka.

Prodám stavební vrátek, typ EVL, nosnost 300 kg, zdvich 26m/min. Zn. nepotřebný, cena dohodou. Tel.: 774 664 966
Máte problém s Vašema nožičkama? Prodejna IVKA, ul. Plumlovská to vyřeší za
Vás. Nabízíme velký výběr obuvi na velmi
problémové nohy. Tel.: 603 445 601

Dne 1. dubna 2018
by se dožil 64 roků můj bratranec,
pan Pavel MARČAN
a 17. dubna 2018
vzpomeneme 6 let, co nás opustil.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
se mnou. Za tichou vzpomínku
děkuje sestřenice Růža.
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Jen svíci hořící
a hezkou kytici Ti na hrob
můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.

Dnes, tj. 3. dubna 2018
vzpomínáme 13. výročí,
kdy odešel nám všem na poslední
cestu, ze které není návratu,
můj milovaný manžel,
pan Antonín MAZUR,
který tragicky zahynul.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi na vzácného
člověka. Za celou rodinu děkuje
manželka Marie s rodinou.
Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Dne 30. března 2018
uplynulo již 20 roků,
kdy z plného života odešla
paní Zdeňka JIŘÍČKOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje celá rodina.
Dne 6. dubna 2018
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana Josefa VYSTAVĚLA
z Otaslavic,
který by se dne 23. dubna
dožil 66 roků.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka Blanka
a synové Josef a Petr
s rodinami.

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

Dne 7. dubna 2018
by se dožila 90 let naše
maminka, babička a prababička,
paní Jarmila STUDENÁ
z Výšovic.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.
Jen svící hořící
a hezkou kytici Vám na hrob
můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na Vás vzpomínat.

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.
Dne 5. dubna 2018
uplyne 14. výročí od úmrtí
paní Vlasty TOMÁŠKOVÉ
ze Stichovic.
Všichni, kteří jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte se mnou.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Jan.

Dne 5. dubna 2018
vzpomeneme 8. výročí úmrtí
pana Milana BLAHY

Dne 4. dubna 2018
vzpomeneme 9. výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustil
pan Ladislav ZAPLETAL.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Helena a dcera
Renata s rodinou.

UZÁVÌRKA
INZERCE
V PÁTEK
6. DUBNA
10:00 HODIN

Dne 7. dubna 2018
vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí našeho tatínka a dědečka,
pana Antonína ŠMÍDA
z Konice.
S láskou vzpomínají syn
s rodinou, dcera s rodinou
a pravnouče.

a dne 8. května 2018
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
paní Květoslavy BLAHOVÉ,
oba z Čechovic.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera Jitka
s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Prodám starší tašku jednopalcovou.
Cca 1000 ks. 2 Kč/ks. Tel.: 733 669 259

Pohřební služba Pavel Makový
#
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RŮZNÉ
PROSBA O POMOC! Ztráta malby
pastelem na barevných výkresech A3,
v okolí u spořitelny dne 22.3.2018.
Prosím nálezce o kontakt p. Marková
774 311 837 nebo do redakce.

150123020036

SEZNÁMENÍ
57/173 ml. vzhledu hledá milou kamarádku na kávu, výlet, vše hezké, od 40 let, chybí
mi láska, milování, prostě ten druhý na vše.
Tel.: 775 240 480

Dne 6. dubna 2018
vzpomeneme 20. výročí úmrtí naší
maminky a babičky,
paní Jarmily KULISINOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
dcera Jana, synové Bob
a Michal s rodinami.

Dne 2. dubna 2018
uplynuly tři smutné roky,
kdy nás navždy opustil milovaný
manžel, tatínek a bratr,
pan Václav VAŠEK
z Pěnčína.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za vzpomínku
děkují manželka s rodinou
a sestry s rodinami.

Prodám objekt u lázní – k dalšímu využití
– je vyklizen, velká sleva 8000 Kč. Nutno
brzy odvést. Tel.: 603 445 601

Dne 5. dubna 2018
se dožívá životního jubilea
naše manželka, maminka,
babička a prababička,
paní Olga JANEČKOVÁ
z Čelechovic na Hané.
Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
v kruhu rodiny do dalších let
přeje manžel Olda, dcera Zdena
s Pepou, syn Roman s Lenkou,
vnučka Renča s Raďou, vnučka
Anetka s Davou, vnuci Peťa
a Pavlík, pravnoučata
Laurinka, Vojtík
a Sofinka.

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

Hvězdy Ti nesvítí,
slunce Tě nehřeje, už se k nám nevrátíš,
už není naděje. Kam oči pohlédnou,
všude Tě hledají, nikde Tě nespatří,
jen slzy padají.

Kdo měl rád, vzpomene.
Kdo miloval, nezapomene.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Zednictví Vančura nabízí veškeré zednické a stavební práce, např. rekonstrukce
koupelen, bytů a rod. domů, odvodnění
základů a mnoho dalších odborných
prací, vše na klíč. Tel.: 774 627 358,
zednictvivancura@seznam.cz
www.zednictvivancura.cz

řádková inzerce / vzpomínky

Právě tolik
VZPOMÍNEK
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

# $%! %
Poslední rozlouèení
Zdeňka Dosedělová 1934 Držovice Úterý 3. dubna 2018
Václav Bureš 1938
Prostějov Eva Haplová 1924 Ohrozim 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Alois Cásek 1925
Smržice Středa 4. dubna 2018
Jiří Slezák 1941
Určice Marta Grycová 1934 Prostějov 10.30 Obřadní síň Brněnská 104
Ludmila Aujezdská 1934
Niva Pátek 6. dubna 2018
Karel Poláček 1949
Dobromilice Milada Kouřilová 1948 Němčice nad Hanou 11.45 Obřadní síň Prostějov
Marie Kaňáková 1940
Dětkovice František Čundrla 1946 Bedihošť 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
František Šmíd 1951
Bedihošť Sobota 7. dubna 2018
Vlasta Hanáková 1931 Mostkovice Karel Adámek 1946 Želeč 14.00 kostel Želeč
Jiřina Stratilová 1927
Prostějov Anna Košutová 1934
Marie Nováková 1927
Vyškov
Antonín Kratochvíl 1928 Rozstání
Klenovice na Hané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
#
Božena Prášilová 1925

# $%! %

Smržice

Pohřební služba FCC Prostějov
#

# $%! %

Věra Špičáková 1947

Mostkovice

Poslední rozlouèení
Středa 4. dubna 2018
Ondřej Gulaš 1974 Zábřeh na Moravě 10.00 kostel Petra a Pavla Smržice
Vladislav Barák 1931 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov

nabídka pracovních míst

Přijmu pracovnici/pracovníka do
potravinářské výroby. Info v době 7:00 –
9:00 hodin PO-PÁ na tel.: 777 140 103
Kuchař/ka do restaurace v Prostějově.
Denní menu, minutky, pizza (zaškolíme).
Krátký, dlouhý týden. Nástup na DPP/
DPČ dále možno HPČ. Mzda do zapracování 90 Kč/hod. Po zapracování až 130
Kč/hod. (čistého). Nástup dohodou.
Kontakt 777 199 967.
Rudolfovo pekařství přijme:
- prodavačku pečiva,
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod.
Číšník/servírka do restaurace v Prostějově. Flexibilní plánování směn (vhodné i pro studenty, min. věk 18 let, nebo
brigádně). Nástup možný ihned. Nástup na DPP/DPČ s možností přechodu na HPČ. Odměna: základ 70-100
Kč/hod. čistého + bonusy až 15 tis./měs.
Tel.: 777 199 967
Bezpečnostní a úklidová agentura
hledá invalidní důchodce na volná
pracovní místa: vrátný, pracovník
s obsluhou PC, úklidový pracovník.
Pracoviště Prostějov. Informace na
telefonním č.: 602 786 692, e-mail:
personal@sida.cz.
Přijmu servírku do hospody s praxí. Tel.:
776 581 096

Hledám nejlépe důchodce elektrikáře
na občasnou výpomoc. Platba hotově.
Tel.: 775 363 086

HLEDÁTE PRÁCI?

BETON MORAVA – zakázková výroba z betonu – hledá zedníky a pomocné
zedníky. Možnost i po vyučení, HPP
nebo ŽL. Požadujeme pečlivost, spolehlivost, dobrý zdravotní stav, bydliště Pv
a okolí. Plat dle zkušeností od 20.000 Kč.
Prac. doba individuální. Životopis zašlete na info@betonmorava.cz,
Hnízdil 608 424 595
Přijmeme brigádníky na letní sezonu na plumlovské přehradě.
Telefon: 777 301 936, e-mail:
kocourek.radek@seznam.cz

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Dojič/-ka
Manažeři stavebních zakázek
Asistent/-ka výrobního
a obchodního oddělení
Brašnář/-ka – odvaděč/-ka
Personalisté – HR
administrátor/-ka
Pomocní kuchaři

Možnost výdělku z domu. Skládání upomínkových přemětů. Vhodné
i jako přivýdělek. Více informací na:
info@vyroba-predmetu.cz

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
6. DUBNA
V 10.00 HODIN

  

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

18032020314

PRÁCI NABÍZÍ

Úterý 3. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


17102621270
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EXKLUSIVNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
25 000-28 000 Kč dvousměnný
základní+praktická Zemědělské družstvo Vrahovice
25 000 Kč
pružná prac. doba ÚSO s maturitou Smart stavby, Prostějov
15 000 Kč
14 500 Kč

jednosměnný
jednosměnný

ÚSV
střední odborné

24 000 Kč
12 200 Kč

jednosměnný
jednosměnný

ÚSV
střední odborné

Provozní technologové montáží 25 000-40 000 Kč jednosměnný
Operátor/-ka
barevny – kuchyně barev
17 000 Kč
dvousměnný
Skladníci
17 000 Kč
jednosměnný

ÚSO s maturitou

MUBEA-HZP, Prostějov
Středomoravská nemocniční,
Prostějov
LINAPLAST, Kralice na Hané

střední odborné
střední odborné

Toray Textiles Central Europe, Pv
SPEDITION FEICO, Mostkovice

GLOBALRECYCLING,Klenovicen.H.

GALA, Prostějov

HLEDÁTE BRIGÁDU?
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Úklidoví pracovníci
80-85 Kč/hod. dvousměnný
Uklízeči veřejného prostranství 76 Kč/hod.
jednosměnný
Zahradníci
110 Kč/hod.
jednosměnný

Kvalifikace

základní+praktická
základní+praktická
základní+praktická

Firma

HPF CleanCat, Prostějov
Obec Určice
ARBOECO, Smržice

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

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

18031510301

EXKLUSIVNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

   B  

18032110319

18032910359

18032010316

fff
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I čtrnácté číslo letošního roku vám přinášíme 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
ivtěchtovydáníchkvintettradičníchmožností.Takédnesmátezaúkolrozpoznatfotografiijistéznáméosobnostiveřejnéhoživota,ježje
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 Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 5. dubna 2018, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

* +  - !;-<=>?@<Q

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE






Dobrovskeho ul.
Petra POSPÍŠILOVÁ, Brněnská 13, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 

František Jura
Markéta NOVOTNÁ, Pasterova 148, Olomouc
Výherce získává: DVĚ RODINNÉ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
 

CHINASKI
Jiří ŠŤASTNÍK, J.V.Myslbeka 8, Prostějov
Výherce získává: JEDNA VSTUPENKA
na koncert v hodnotě 490 Kč.

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

SUDOKU
 

8,8,4,2
Radka ROZEHNALOVÁ, Stichovická 461, Mostkovice
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč.

180101600XX

SU
DO
KU

Výherce získá   

       

OSMISMĚRKA

KŘÍŽOVKA
 

Městským klubem Litovel za kulturními zážitky
Kateřina KOPECKÁ, A. Slavíčka 10, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč
na vybranou akci..
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

18031560307

18030960286

SUDOKU

V DUBNU DO LITOVLE NA DUO .....

VÝLET, NECHAT, NEHTY, SMÝVÁNÍ, NAIVKA, ÚPONA, ÚROVEŇ, VLNKA,
HOLEŇ, TYKVE, NAIVA, PAVLAČ, VÉSKA, VLAST, HLAVA, AMPÉR, OČKAŘ,
ÚSMĚV, DÁSEŇ, LUSTR, DIVAN, ÚROKY, RADNÍ, TROPY, VÝTAHY, ZERAV

Výherce zíslá 
     

Výherce získá 
    

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

18011060070

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili největší hvězdu českého
hokeje celé historie, která nedávno zavítasla na prostějovský "zimák"....



QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă
Výherce získá  
   

16070712278

Výherce získá 
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zveme vás...

TIP  ku
TANEČNÍ ČAJE
KDY: NEDÌLE 8. DUBNA 16:00 HODIN
KDE: NÁRODNÍ DÙM, VOJÁÈKOVO NÁMÌSTÍ 1, PROSTÌJOV
Vzpomínáte nostalgicky na taneční čaje? Tak vězte,
že jsou opět tady! Okrašlovací spolek města Prostějova
pořádá i letos legendární odpoledne, na nichž se křepčí
a zpívá s kapelou Romantica. Poprvé se tanců dočkáte již
tuto neděli. A pokud nestihnete, nebo nemůžete zajít do
restaurace Národního domu zrovna teď, nevadí - Taneční
čaje proběhnou ještě třikrát!
Tradice nedělních tanců byla po desetiletích obnovena v roce
2011 a nyní se již těší velké oblibě. Pokud se tedy na odpoledne vypravíte, byste měli přijít včas, abyste si stihli obsadit
místa! A můžete se zúčastnit hned čtyřikrát. „Uskuteční se 8.,
15., 29. dubna a 6. května od šestnácti hodin v restauraci Ná-

rodního domu,“ potvrdila potěšující informaci koordinátorka
Zdravého města Prostějov Alena Dvořáková.
K tanci i poslechu zahraje Romantica band Romana “Pytlíka”
Doležela. „Věřím, že si Taneční čaje stejně jako v předešlých
letech najdou své příznivce a kavárna Národního domu bude
praskat ve švech,“ dodala Milada Sokolová, předsedkyně
Okrašlovacího spolku města Prostějova.
„Ten, kdo tančí a kdo zpívá, ten se nudou neuzívá!“ vzkazují
organizátoři a hudebníci. Ať jste staří, nebo mladí, máte rádi
tanec, nebo alespoň hudbu, neměli byste si taneční odpoledne nechat ujít!
Akce se koná za finanční podpory Zdravého města.

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
úterý 3. dubna
17:30 Vezmeš si mě, kámo?
francouzská komedie
20:00 Operace Entebbe
americké drama
středa 4. dubna
17:30 Ready Player One
americké akční sci-fi
20:30 Mečiar
československý dokument s besedou
čtvrtek 5. dubna
17:30 Ztratili jsme Stalina
francouzská komedie
20:00 Gringo: Zelená pilule
americká komedie
pátek 6. dubna
15:30 Králíček Petr
rodinný film USA
17:30 Ready Player One
20:30 Ztratili jsme Stalina
sobota 7. dubna
15:30 Doktor Proktor a vana času
norský rodinný film
17:30 Tátova volha
české komediální drama
20:00 Ready Player One 3D
neděle 8. dubna
10:30 Sherlock Koumes
animovaný film USA
15:30 Pračlověk
americký animovaný film
17:30 Ztratili jsme Stalina
20:00 Gringo: Zelená pilule
do 13. května
RE-REINKARNACE WOLKER
výstava autorských plakátů Luďka Bárty
tématizujících aproximativní osobnostní
rozvoj klasika české poezie uvede za osobní
účasti autora kurátor Robert. O. Schmack,
za doprovodu Samsara Music Orchestra

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 4. dubna
14:00 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
romantický thriller USA
sobota 7. dubna
15:00 MÍŠA KULIČKA
pásmo pohádek ČR
17:30 TŘI BRATŘI
česká pohádka
20:00 SUBURBICON :
TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
americký mysteriózní thriller

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pátek 6. dubna
17:00 VÝSTAVA STŘEDNÍ ŠKOLY
ART ECON A PRINT OR PLAY !
zahájení dvou výstav - fotografická studentů umělecké střední školy Art Econ
a atelieru grafiky a nových médií katedry
výtvarné výchovy Masarykovy univerzity

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
neděle 8. dubna
10:00 MICHAL NA HRANÍ
veselé a hravé setkání s Michalem Nesvadbou, kterého děti znají z Kouzelné školky
19:00 HOŘÍ, MÁ PANENKO!
nelítostná komedie podle slavného filmu
hrají: Z. Rumpík, P. Dohnal, M. Němec,
J. Kalužný, A. Postler, J. Musil, M. Mejzlík,
T. Lněnička
(Východočeské divadlo Pardubice)

Knihovna

HÁZENÁ:

Zámek Prostìjov

Vápenice 9, Skálovo nám. 6, Prostějov
úterý 3. dubna
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
pravidelné setkání účastníků přinese přednáška z cyklu „České dějiny a jejich souvislosti“
středa 4. dubna
17:00 KAMILA OPLETALOVÁ: ŽIJU!
Autorské čtení a vernisáž výstavy obrazů prostějovské rodačky, malířky
a básnířky Kamily Opletalové, která
je absolventkou Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně, obor grafika
a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Úvodního slova se na vernisáži
ujme PhDr. Antonín Bůžek. Výstava
potrvá do 31. května. (Galerie Na Půdě)
čtvrtek 5. dubna
15:00 PORADNA SOS

Pernštýnské nám. 6, Prostějov
čtvrtek 5. dubna
16:00 LUBOMÍR ČÍŽEK
- TAK TROCHU JINAK II
vernisáž výstavy fotografií
do 13. května
PROJEKT WOLKER
výstava bronzových plastik a paralelních
artefaktu autora Miloše Karáska, jež volně
dokumentují vznik sochy Jiřího Wolkera
(Gallery Dvořák)

Zámek Konice
do 6. dubna
KOUZLO PATCHWORKU
výstava velikonočních výrobků

neděle 8. dubna:
10:30 Kostelec na Hané-HK - Napajedla
(17. kolo 2. ligy mužů, sk. Jižní Morava,
SH Kostelec na Hané)

akce
v regionu...

4.4. 18:00

Orion dancing stars

Nadcházející sobotu 7. dubna od
10:00 hodin se bude v multifunkční
hale Suprovka konat taneční nepostupová soutěž pro všechny taneční
kategorie Orion Dancing Stars. Soutěžící v kategoriích Modern dance, Orient
dance a Show dance letos budou poprvé
rozděleni do úrovní Hobby a Poloprofi.

BK Olomoucko

  

ZUŠ V. Ambrose

Společnými silami pro přírodu
Myslivecký spolek Předina Kobeřice se
připojil k akci Ukliďme Česko, ukliďme
svět. Místní tak v pátek 6. dubna společně
uklidí okolí potoka Brodečka a jiná bolavá
místa. Sraz bude v 8:30 hodin na mostě za
Brodkem u Prostějova ve směru na Kobeřice a odpoledne u základní školy v Brodku. Po akci se budou opékat špekáčky.

14, Prostějov
Muzeum a galerie čtvrtekKravařova
5. dubna
16:00 POD VODOU, NAD VODOU
v Prostìjovì
vernisáž výstavy
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 do 31. května
do 22. dubna
DAVID BARTOŠ
DAGMAR HAVLÍČKOVÁ - KRESBY výstava - absolventi ZUŠ se představují…
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
(Galerie Linka)
dvě probíhající výstavy

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 27. května
BÁSNÍKOVY STOPY A ZASTAVENÍ
Výstava k loňskému 150. výročí narození básníka Petra Bezruče a letošnímu 60. výročí jeho
úmrtí představí život a dílo dnes poněkud opomíjeného tvůrce Slezských písní, ukáže mimo
jiné jeho osobní potřeby a zařízení z místa jeho
pobytu v Červeném domku v Kostelci na
Hané, kde strávil dvacet let svého života. Bude
prezentovat také zajímavosti, které shromáždili
jeho obdivovatelé a sběratelé, i výtvarná díla,
která se inspirovala básněmi Slezských písní
nebosamotným jejichtvůrcem.





Aprílový koncert v Čelechovicích

Galerie Umìní

Zastupitelstvo obce Čelechovice a TJ
Sokol Čelechovice na Hané uvádějí
Aprílový koncert, v pořadí už XIV. Akce
se bude konat tuto sobotu 7. dubna od
15:00 hodin v místní sokolovně a vystoupí na ní žáci ZŠ Čelechovice na
Hané a Dechový orchestr ZUŠ Prostějov. Zároveň bude v sokolovně k vidění
výstava Háčkovaný svět, na níž budete
moci zhlédnout příběhy od antiky přes
baroko a secesi až do současnosti.

nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
do 31. května
MALÍŘI NAŠEHO KRAJE
výstava Viléma Topinky

ECHO
Kostelecká 39, Prostějov
sobota 7. dubna
20:00 COSMIC ZOO
křest alba soul conspiracy

Bubenický koncert v Kostelci

V sobotu 7. dubna od 18:00 hodin se
bude na půdě sokolovny v Kostelci na
Hané konat Bubenický koncert. Vystoupí na něm početný orchestr Boris,
který je tvořen současnými i bývalými
žáky Iva Samiece, jejichž tvorba je inspirována rytmy celého světa.

The 27 Music Bar
Školní 27, Prostějov
sobota 7. dubna
20:00  !"#$%"#&'(
společný koncert dvou kapel

Komenského 6, Prostějov
čtvrtek 5. dubna
Galerie Cyril
20:00 MANŽELSTVÍ V KOSTCE
Věž kostela Cyrila a Metoděje
divadelní představení se Zuzanou Kronerovou a Oldřichem Navrátilem.
Brněnská, Prostějov
sobota 7. dubna
do 14. května
20:00 CITRON a TUBLATANKA
NEBÁT SE TOTEMU
koncert dvou legendárních skupin
výstava Vítězslava Špalka

Setkání seniorů v Němčicích

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 3. dubna od 17:00 hodin pokračuje tvořivá dílna, tentokrát si budete moci
vyrobit jarní věnec z papírových ruliček
* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin
budou probíhat vzdělávací a volnočasová
setkání s hlídáním dětí

Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v sobotu 7. dubna od 9:00 do 12:00 hodin
se koná dobrovolná akce pro širokou
veřejnost na pomoc přírodě UKLIĎME
SVĚT, UKLIĎME ČESKO - tradiční
jarní úklid obou břehů říčky Hloučely.
S sebou pracovní rukavice a staré igelitky,
na závěr bude pro všechny účastníky úklidu připraveno občerstvení na ohýnku.
Sraz v 9:00 hodin U Abrahámka.

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé úterý od 17:00 do 19:30 hodin
RÙZNÉ...
se koná KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ, setkání jsou zaměřeny Klub aktivních seniorů při Svazu těna výchovu k odpovědnosti a samostat- lesně postižených v ČR, o. s. v Prostěnosti
jově, Kostelecká 17, pořádá ve čvrtek
19. dubna 2018 zájezd do Slavkova
SONS PROSTÌJOV
u Brna a Zoo Vyškov. Tel.: 588 008 095,
* ve středu 4. dubna od 14:30 do 15:30 724 706 773
hodin se koná bowling na Újezdě, sraz
účastníků před budovou ve 14:20 hodin
MagistrátměstaProstějovapořádávsobotu
* ve čtvrtek 5. dubna od 8:00 do 11:00 7. dubna od 9:00 hodin dobrovolnou akci
hodin - výroba z keramické hlíny v Lipce UKLIĎME ČESKO. Sraz v 9:00 hodin
pod vedením paní Šenkové
v Krasicích u hřbitova.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel.
775 549 777, poradenské pracoviště má
tuto provozní dobu: pondělí a středa od
8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
čtvrtek jen po předchozí domluvě. Můžete
využít služeb našeho zařízení v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky
baterií do sluchadel a drobné příslušenství
ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí).
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Křesťanské maňáskové divadlo „Za jeden
provaz“ zve malé i velké na představení
JARNÍ PROCHÁZKA. Hraje se tuto neděli 8. dubna od 16:00 hodin v prostorách
Církve bratrské, Šárka 10a (za školkou),
Prostějov.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Výstava fotografií Josefa France v místě
„Černá věž v Drahanovicích“ s názvem
ROMANTICKÁ KRAJINA SRBSKA
bude zahájena v sobotu 7. dubna vernisáží
od 15:00 hodin, na které také proběhne
prezentace cest po Srbsku. Výstava potrvá do 27. května.

www.

vecernikpv.cz

Město Němčice nad Hanou zve na tradiční setkání seniorů. Akce se bude konat ve
čtvrtek 5. dubna od 14:00 hodin v tamní
sokolovně. Vystoupí na ní taneční kroužky
SVČ Orion Němčice nad Hanou: Hopíci,
Jasmína, Gate a Almira. Policie ČR si připraví preventivní ukázky a Charita Kojetín
bude prezentovat odlehčovací služby. Dojde i na setkání se zástupci města. Občerstvení bude zajištěno.

Lilian Amann vystavuje v Tovačově
Tuto sobotu 7. dubna představí na moravském zámku Tovačov výtvarnice a spisovatelka Lilian Amann kolem čtyř desítek
svých obrazů na výstavě s názvem „Setkání
s originály“ z let 2003-2018. Vernisáž proběhne od 17:00 hodin v zámecké kapli.
Slovo úvodem přednese Miroslav Švancara z ArtMoravia. Výstava potrvá v době
zámeckých prohlídek do 2. června.

KDE SE
CO DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY
NA AKCE NÁM VOLEJTE,
PIŠTE VECERNIK@PV.CZ
VOLEJTE 608 960 042

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Prostějovský badminton

VE ŠPALÍČKU

Naleznete
uvnitř

REKVIEM
ZA RYTÍŘE

ƔƔ Velikonoční program s historickým podtextem zahájil sezónu
na plumlovském zámku
strana 23

ESKÁČKO
KRALOVALO

Foto: Martin Zaoral

Vernisáž výstavy
Básníkovy stopy
vzbuzuje zájem
strana 22

JEDNOU
VTOU

ƔƔ Uplynulou sobotu se v Plumlově
nedaleko zámku stala nehoda, kdy dle
svědků události měl jeden z motorkářů zastavit, aby následně stroj upadl na
stojící automobil, prý z důvodu náhlé
zdravotní indispozice. Motorkáře se
snažili oživovat přítomní, při příletu
vrtulníku byl při vědomí.

má svého krále
s královnou
Marek SONNEVEND

Foto: Ond0ej Per1tka

REPORTÁŽ A VÝSLEDKOVÝ SERVIS NAJDETE NA STRANĚ 21
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traligového play off s jasným cílem
strana 36

Autogramiáda Jestáb SIDA CUP slaví své desáté
ŠLÁGR VEČERNÍKU - HOKEJ

vzbudila rozruch

ƔƔ 104. schůze Rady města Prostějova
se uskuteční dnes, tj. v úterý 3. dubna.
Na programu jednání je například informace o průběhu zadávacího řízení
veřejné zakázky „Oprava Národního
domu v Prostějově“ a návrh na výběr
dodavatele i schvalování dalších dotací.

ƔƔ Státní zemědělská a potravinářská inspekce nařídila společnosti Lidl
Česká republika v.o.s., aby ze všech
svých poboček neprodleně stáhla
potravinu Vemondo Goji - sušené
plody kustovnice čínské. „Důrazně
varujeme všechny spotřebitele, kteří
mají uvedenou šarži doma,“ upozornil mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

potřetí dočkali jarní premiéry
a v Hulíně předvedli výborný výkon
strana 30

PROSTĚJOV Čtvrtou březnovou sobotu se přívrženci sportu s děravým míčkem VZHŮRU
sešli na badmintonových dvorcích Hotelu Tennis Club v Prostějově v plném počtu
NA BRNO
šestnácti párů, kde absolvovali závěrečné klání. Z prvenství se nakonec po velice ƔƔ Prostějovské volejbalistky
vstupují do semifinálové série extuhých bojích radovala dvojice Lenka Přibylová - Vladislav Hetfleiš.

ƔƔ Basketbalisté BCM Orli Prostějov v posledním kole skupiny o 7.
až 12. místo prohráli na domácí palubovce s Pískem 67:77 a v tabulce
skončili na jedenácté příčce.

ƔƔ Mezinárodní turnaj Tennis Europe do 16 let v Milovicích patřil ještě
ne patnáctileté naději TK Agrofert
Prostějov Adamu Jurajdovi, který vyhrál dvouhru a byl s O. Horákem ve
finále čtyřhry. Šimon Mališ byl navíc
v semifinále čtyřhry s L. Haugem.

ƔƔ Fotbalisté Prostějova se na-

Foto: Martin Mokroš

PROSTĚJOV Na Velký pátek 30. března odpoledne se v obchodním centru Zlatá Brána
v Prostějově konala autogramiáda A-týmu Jestřábů. Zájemci si mohli nechat podepsat klubové suvenýry, vyfotit se se svým oblíbencem, připravena byla i nová sada podpisových karet.
Akce se zúčastnila brankářská jednička Jakub Neužil, kapitán Matouš Venkrbec, Lukáš Luňák,
David Dvořáček i největší opory čtvrtfinalisty WSM Ligy - nejproduktivnější hráč druhé nejvyšší
soutěže Tomáš Nouza a nejlepší střelec Tomáš Divíšek.
(red)

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

KRAJSKÝ PØEBOR – 16. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 16. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 16. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
FC ŽELATOVICE
SOBOTA 7.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL OPATOVICE
NEDĚLE 8.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

SK PROTIVANOV
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 8.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

jubileum od pátku do nedle
PROSTĚJOV Když se řekne SIDA CUP,
fandové ledního hokeje nejen z Hané si okamžitě vybaví velký mládežnický turnaj se
sympaticky se prodlužující tradicí. Úspěšná
akce právě jde do kulatého desátého ročníku, který proběhne od pátku 6. do neděle 8.
dubna na ledě Víceúčelové haly - zimního
stadionu v Prostějově.
Třídenní boje hráčů ročníku narození 2005
a mladších odstartují v pátečním odpoledni od 15:00 hodin duelem jedné ze dvou základních skupin mezi domácím Prostějovem a rakouským
Klagenfurtem. Do téže grupy A patří ještě slovenské Topolčany a Rytíři
Kladno, zatímco béčko tvoří Chomutov, Strakonice, Šumperk a Karviná.
V pátek se bude končit až před devátou večer, během sobotního programu (8:00 až 19:45 hodin) aktéři uzavřou skupinovou fázi.
V neděli znovu od 8:00 přijdou na řadu semifinálové zápasy a po nich
bitvy o konečná umístění: o 7. příčku (11:00), o 5. pozici (12:30),
o bronz (14:00) a samozřejmě finále (15:30), po němž celý podnik vyvrcholí slavnostním vyhlášením výsledků (17:00). Klání přitom premiérově pořádá hokejový oddíl SK Prostějov 1913, turnajovým ředitelem
je Michal Janeček.
Titulárním partnerem zůstává společnost SIDA s.r.o., podporu poskytuje rovněž statutární město Prostějov a další místní firmy. „Věřím, že
jubilejní desátý ročník turnaje SIDA CUP naváže na všechny předchozí,
které se pokaždé velmi vydařily. A zvu do hlediště skvělé prostějovské fanoušky,“ uvedl někdejší hokejista a zdejší patriot Alois Mačák, jenž nad
akcí opět převzal záštitu.
(son)

VÍCE PODROBNOSTÍ O PROSTĚJOVSKÉM
NOHEJBALU ČTĚTE NA STRANĚ 40
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TBALEM
I.A TØÍDA, SK. „B“ – 16. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 16. KOLO

FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL KLENOVICE N/H
TJ SOKOL URČICE
FK SPARTAK LIPNÍK N/B
NEDĚLE 8.4. 15:30 HODIN
SOBOTA 7.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané Fotbalový areál v Klenovicích n/H

20
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milujeme vecerník
k


výsledkový servis

FORTUNA MSFL - 19. KOLO

„M)li jsme Hulínu co vracet.“

SK Spartak Hulín - 1.SK Prostjov

OLD+ICH MACHALA, kou- eská-ka

strana 30

1

(0:3)

Rozhodí: Silný - Martinec, Gremal.
Diváci: 265.

4

Branky: 81. Šrom - 15. z penalty a 61. Kroupa, 21. Šteigl, 35. Rus. Žluté karty: 39. Zlámal, 52. Michal Vyskoil
- 60. Hapal, 72. Panochá, 85. Píchal. Statistiky: rohové kopy 3:9, stely na branku 6:6, stely mimo 3:3.

Foto: Tomáš Kaláb

Sestava Hulína:
Dostál - Michálek (65. Oulehla), Zlámal, Malenovský, Michal Vyskoil - Hradil (81. Rožek),
Tueek, Dvoáek, Šrom - Ondejka (46. Miná),
Martin Vyskoil.
Trenér: Jindich Lehkoživ.

Sestava Prostjova:

Weiss, Emonts, Trnková, Horká, Kossányiová, Herelová, libero Kováová.
Stídaly: Zatloukalová, Nová,
Kozmík. Trenéi: Miroslav ada
a Lubomír Petráš.

Mitchell Charles 17, Moník Jan 13, Kemen Michal
13, Fuller Jon 11, Norwa Michal 9, ohadarevi
Darko 8, Sehnal Marek 6, Váa František 2, Dedek
Jií 2, Goga Adam 0, Šepa Filip 0, Novák Martin 0.
Trenér: Predrag Benaek.

5
1. set:
2.set:
3.set:

25:21
25:20
25:9

0
4.set:
5. set:

25:13
15:10

Rozhodí: Zaoral. as: 1:29 hodiny. Divák: 150.

„Všechny hráky m potšily stoprocentním pístupem
bez vtšího množství zbytených chyb.“

MIROSLAV ADA, KOU PROSTJOVA

(16:29 32:55 54:77)
Rozhodí: Vondráek, Kurz,
Znamínko.

Sestava a body Olomoucka:

VOLEJBAL – PÍPRAVNÉ UTKÁNÍ ŽEN

VK Prostjov – UTE Budapeš

Sestava Prostjova:

BK Olomoucko - BK Padrubice

84

* výsledky * statistiky * tabulky

Jícha - Machynek, Sus, Schuster, Rus - Koudelka (73. Píchal), Fládr, Panochá, Šteigl (78.
Seká) - Hapal (87. Pernackij) - Kroupa.
Trenér: Oldich Machala

NADSTAVBA A1 KOOPERATIVA NBL - 8. KOLO

81

n
Sportov í sumár
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2 b.: 40/22:54/24
Trojky: 7:8
TH: 23/16:17/12
Doskoky: 42:43
Asist.: 25:23
Fauly: 17:23.

Foto: Marek Sonnevend

„Chyblo trochu více asu i sil po tžkém utkání
v Opav.“
KOU BK OLOMOUCKO PREDRAG BENÁEK
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Foto: www.bkolomoucko.cz
NADSTAVBA A1 KOOPERATIVA NBL - 9. KOLO

BK Olomoucko - DEKSTONE Tui Svitavy

87

(22:21 43:36 65:63)
Rozhodí: Kuera, Nejezchleb,
Kapaa.

85

Sestava a body Olomoucka:

2 b.: 36/22:23/11
Trojky: 9:16
TH: 22/16:20/15
Doskoky: 43:31
Asist.: 19:24
Fauly: 21:21.

Mitchell Charles 18, Moník Jan 16,
ohadarevi Darko 15, Sehnal Marek 9, Šepa Filip 8, Kemen Michal 8, Fuller Jon 7, Goga Adam
2, Dedek Jií 2, Norwa Michal 2, Váa František
0, Novák Martin 0. Trenér: Predrag Benaek.

strana 34

BASKETBAL

1. LIGA MUŽ R 2018 – 1. KOLO
TJ Sokol I Prostjov – MNK Silnice Group Modice B

3

6

KOOPERATIVA NBL

Dohrávka nadstavby A1, 7. kolo:

Rozhodí: Jonák a Spáil. Divák: 50.

Opava – Olomoucko

Výsledky jednotlivých utkání: Klaudy, Wiesner – Gürtler, Burian 2:0 (5, 9), Roba, Matkulík – Konupka, Gulda 0:2 (-9, -6), Klaudy, Píhoda, Wiesner – Gulda, Štpánek, Zach (Svoboda) 2:0 (7, 6), Roba,
Matkulík, Deutsch (Pazdera) – Spousta, Konupka, Burian 0:2 (-2, -7), Píhoda, Deutsch – Štpánek,
Zach (Svoboda) 2:0 (6, 8), Klaudy – Burian 0:2 (-9, -6), Klaudy, Píhoda, Wiesner – Spousta, Konupka,
Burian 1:2 (8, -9, -8), Roba, Matkulík, Deutsch – Gürtler, Gulda, Štpánek (Svoboda) 1:2 (1, -6, -8),
Klaudy, Wiesner – Konupka, Gulda 0:2 (-8, -8)., Trenér Prostjova: Richard Beneš. Trenér Modic B:
Jakub Spousta.). Trenér Prostjova: Richard Beneš. Trenér Modic B: Jakub Spousta.

„MOD+ICÍM JSME VÝSLEDEK DAROVALI JAKO NA
ZLATÉM PODNOSU...“

89:84 (26:26 44:40 63:61)
Rozhodí: Matjek, Jedlika, Kapaa Diváci:860. 2 b.: 34/19:39/19. Trojky: 11:11. TH:
26/18:16/13. Doskoky: 31:39. Asist.: 25:19.
Fauly: 21:25.
Sestava a body Olomoucka: Mitchell
Charles 19, Fuller Jon 17, Šepa Filip 13,
Kemen Michal 12, ohadarevi 11, Váa
František 5, Moník Jan 5, Dedek Jií 2, Goga
Adam 0, Novák Martin 0, Norwa Michal 0,
Sehnal Marek 0. Trenér: Predrag Benaek.

LODIVOD NOHEJBALIST/ PROSTJOVA RICHARD BENEŠ
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FOTBAL

NOHEJBAL
1. LIGA MUŽ

FORTUNA MSFL - 19. KOLO

Hulín - Prost5jov

R 2018

1.kolo:

„Oboustrann šlo o zajímavý
a atraktivní utkání. Opava
byla o nco lepší a navíc mla
i více štstí. “
Predrag Benáek, BK Olomoucko

1:4 Prost5jov - Mod)ice B 3:6

více v hlavním kupónu

Vyškov – Líše 2:0 (1:0). Branky: 14. Tijani,
51. Pospíšil. Diváci: 305 * Petkovice – HFK
Olomouc 0:4 (0:0). Branky: 18. Antl, 73. Dabi,
76. Martinovi, 82. Dabi. Diváci: 283 * Mohelnice – Kromíž 0:2 (0:2). Branky: 15. Krhut,
33. Ková. Diváci: 170 * Hluín – Rýmaov 5:0
(1:0). Branky: 45. Lucas, 51. Fojtík, 63. Štefek,
86. Janík, 90. Málek. Diváci: 188 * Uherský
Brod – Velké Meziíí 5:1 (3:1). Branky: 28.
Vrága, 34. Vrága, 35. Maník, 65. Dolina, 84.
Michalec – 9. Simr. Diváci: 222 * Valašské
Meziíí – FK Hodonín 4:0 (0:0). Branky: 54.
Gomola, 56. Klimpar, 71. Vychodil, 78. Tobiáš.
Diváci: nehlášeno * SK Uniov – FC Viktoria
Otrokovice 4:0 (2:0). Branky: 31. Jeábek, 35.
Baa, 61. Hladíik, 78. Hladík. Diváci: nehlášeno.
Prbžná tabulka po 19. kole:
1 Prostjov
16 11 3 2 37:14
2 Kromíž
16 11 0 5 36:24
3 Velké Meziíí
16 10 2 4 41:24
4 Vyškov
17 9 4 4 36:26
5 Líše
17 8 5 4 34:25
6 Hluín
17 8 3 6 33:22
7 Valašské Meziíí 17 9 0 8 31:35
8 Hulín
16 7 3 6 35:30
9 Uniov
16 5 6 5 33:24
10 Uherský Brod
16 6 3 7 20:26
11 Hodonín
17 5 5 7 25:34
12 Rýmaov
16 5 3 8 25:37
13 Petkovice
17 5 1 11 20:33
14 Otrokovice
17 3 6 8 20:40
15 HFK Olomouc
16 3 2 11 22:43
16 Mohelnice
17 2 4 11 21:32

36
33
32
31
29
27
27
24
21
21
20
18
16
15
11
10

KAM PÍŠT...

20. kolo, sobota 7.4., 15.30 hodin:
Otrokovice - Hulín (6.4., 16:30), Kromíž
- Vyškov (6.4.,19:00), HFK Olomouc Hluín (14:30),Hodonín - Petkovice, Líše
- Valašské Meziíí, Prostjov - Uherský
Brod, Rýmaov - Uniov, Velké Meziíí - Mohelnice (8.4., 10:15).

www.vecernikpv.cz

Další výsledky 1. kola: AC Zru-Senec 2004 – SK
Start Praha 1:6, TJ Spartak MSEM Perov – TJ Avia
akovice B 3:6, TJ Sokol Holice – TJ Dynamo EZ
eské Budjovice 3:6.
TABULKA PO 1. KOLE:
1. Start Praha
1 0 0 6:1 2
2. . Budjovice
1 0 0 6:3 2
3. akovice B
1 0 0 6:3 2
4. Modice B
1 0 0 6:3 2
5. Prostjov
0 0 1 3:6 0
6. Perov
0 0 1 3:6 0
7. Holice
0 0 1 3:6 0
8. Zru-Senec
0 0 1 1:6 0
2. kolo, sobota 7. dubna: Modice „B“ - Zru-Senec
2004 (10:00), eské Budjovice – Perov (14:00),
akovice „B“ - Holice (15:00), Start Praha - TJ
Sokol I Prostjov (nedle 8.4., 13:00)

HÁZENÁ
2. LIGA MUŽ - 16. KOLO

Tabulka po neúplném 16. kole:
1. Malomice 14 1 1 523:342 29
2. Ivanice
13 0 3 464:338 26
3. Telnice
10 0 6 470:459 20
4. V. Meziíí
8 2 6 389:362 18
5. Kuim
7 1 8 455:465 15
6. Bohunice
7 1 8 394:408 15
7. Kostelec n.H. 7 0 9 453:479 14
8. Brno B
7 0 9 445:478 14
9. Napajedla
6 1 9 380:400 13
10. Prostjov
5 1 10 404:479 11
11. D. Cerekev 4 1 11 352:436 9
12. Juliánov
3 2 11 405:488 8
KAM PÍŠT:
17. kolo, sobota 7. dubna 2018, 17.00:
Malomice – Velké Meziíí (11.00), Ivanice
– Juliánov, Kuim – Brno „B“, Kostelec na
Hané – Napajedla (nedle 25.3., 10.30),
Telnice – Prostjov (nedle 8.4., 17.00), Bohunice – Dolní Cerekev (nedle 8.4., 17.00).

www.vecernikpv.cz
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Nadstavba A1, 8. kolo:

Olomoucko - Pardubice
81:84
více v hlavním kupónu

Nadstavba A1, 9. kolo:

Olomoucko - Svitavy
87:85
více v hlavním kupónu

Další výsledky nadstavby A1, 8. a 9. kola:
Svitavy - Dín 86:66 (22:13, 42:28, 70:40).
Nejvíce bod: Teplý 17, Smithson 13, Kerr
a Petway po 10 - Pomikálek, P. Houška a
Kroutil po 12 * Nymburk - Opava 110:73
(26:29, 63:40, 85:51). Nejvíce bod: Peterka 22, Vyoral 19, Kíž a Bara po 16, Davis
14 - Kvapil 14, Kleka 13, Bukovjan 10 *
Opava - Dín 78:54 (14:11, 32:28, 57:39).
Nejvíce bod: Šiina 22, Bujnoch 15, Gniadek 10 - Pomikálek 16, Kroutil 12, Grunt 8 *
Pardubice - Nymburk 73:69 (12:26, 34:49,
60:56). Nejvíce bod: Spearman 26, Kent
11, Welsch a Švrdlík po 8 - Hruban 14, Lawrence, Peterka a Ray po 10.
Prbžná tabulka
nadstavby A1 po 9 kolech:
1. Nymburk
31 30 1 3151:2269 61
2. Pardubice 31 22 9 2648:2389 53
3. Opava
31 20 11 2625:2459 51
4. Dín
31 17 14 2428:2498 48
5. Svitavy
31 14 17 2483:2488 45
6. Olomoucko 31 13 18 2701:2825 44
Další výsledky nadstavby A2, 8.a 9. kola:
Kolín - Jindichv Hradec 94:77 (21:17,
43:44, 70:53). Nejvíce bod: Skinner 34,
Šafarík 13, Baki 12, Macha 10 - Petri 24,
Stegbauer 14, Bašta 12, Sinadinovi-Stojilkovi
10 * Ústí nad Labem - Ostrava 86:73 (16:11,
36:30, 58:49). Nejvíce bod: Pecka 23, Šmíd
19, Svejcar 12 - Payne 14, Stojai a Canada
po 13, Woods 11 * Brno - USK Praha 84:85pp
(14:24, 29:40, 54:57, 71:71). Nejvíce bod:
Smith 20, Leli 18, Primorac 17, Barry 15 - Boo-

vítězkami KP, starší žákyně
mají prvenství ve svých rukách

„Byl to dobrý zápas, oba týmy chtly vyhrát. Nám se
to naštstí podailo.“ KOU BK OLOMOUCKO PREDRAG BENÁEK
Foto: www.bkolomoucko.cz

Mladší žákyně VK jsou jistými

kert 29, O. Sehnal 15, Raines 13, Madsen 10 *
Ústí nad Labem - Brno 91:58 (16:19, 37:28,
69:44). Nejvíce bod: Pecka 18, Singletary 15,
Votroubek 12, Treadwell 11 - Barry 17, Radulovi 13, Leli 10 * USK Praha - Kolín 60:84
(8:21, 21:42, 36:62). Nejvíce bod: O. Sehnal
18, Bookert 14, Michal Mareš 10 - Macha 20,
Vocetka a Skinner po 14, Dokoupil 11 * Ostrava - Jindichv Hradec 89:94 (24:28, 46:50,
61:76). Nejvíce bod: Stanojevi 25, Blagojevi 15, Woods 12, P. Bohaík a Stojai po 10
- Stegbauer 21, Bašta 15, Fait a Petri po 14,
Sinadinovi 11.
Prbžná tabulka
nadstavby A2 po 9 kolech:
11. Ústí n/L
31 17 14 2482:2438 48
2. Kolín
31 15 16 2539:2562 46
3. USK Praha 31 15 16 2314:2393 46
4. Ostrava
31 12 19 2505:2754 43
5. Brno
31 9 22 2231:2517 40
6. Jind. Hradec 31 2 29 2421:2936 33
KAM PÍŠT
Skupina A1 – 10. kolo, steda 28. bezna,
18.30 hodin: Dekstone Tui Svitavy – BK
Opava, BK Olomoucko – EZ Basketball
Nymburk, BK Armex Dín – BK JIP Pardubice.
Skupina A2 – 10. kolo, steda 4. dubna,
18.00 hodin: Geosan Kolín – mmcité+ Brno,
Lions Jindichv Hradec – Sluneta Ústí nad
Labem, NH Ostrava – USK Praha.

CYKLO
KALAS CUP 2018 - VELKÁ BÍTEŠ
1. PATERSKI Maciej (Wibatech Merx 7r
– ELITE), 2. ZAHÁLKA Matj (ELKOV AUTHOR cycling team – ELITE), 3. OTRUBA
Jakub (ELKOV AUTHOR cycling team
- U23), 4. ERNÝ Josef (ELKOV AUTHOR
cycling team – ELITE), 5. WARCHOQ Bartek
(Wibatech Merx 7r – ELITE), 6. ZUBENKO
Mykyta (PARDUS TUFO Prostjov – ELITE),
7. KOMAR MATEUSZ (VOSTER UNIWHEELS TEAM – ELITE), 8. JANISZEWSKI
Sylwester (Wibatech Merx 7r – ELITE), 9.
PETRUŠ Ji"í (TOPFOREX - LAPIERRE PRO
CYCLING TEAM - U23), 10. BUTS Vitaliy
(Team HUROM – ELITE), 22. BÁRTA Tomáš (PARDUS TUFO Prostjov - U23), 24.
PSZCZOLARSKI Wojciech (PARDUS TUFO
Prostjov – ELITE), 31. LICHNOVSKÝ Ludk
(PARDUS TUFO Prostjov – ELITE), 43.
TYRPEKL Karel (PARDUS TUFO Prostjov U23), 44. MŠAN Matouš (PARDUS TUFO
Prostjov - JUNIOR - II.).

SPORT VE
VEÈERNÍKU

 celobarevné
vydání
 více sportu
 více
fotograí

Předposledním dějstvím pokračovaly
krajské přebory volejbalistek 2017/18
v obou žákovských kategoriích. A zatímco prostějovské mladší žákyně dalším vítězstvím definitivně potvrdily svůj celkový triumf v soutěži, starší žákyně VK si až
třetí příčkou zkomplikovaly boj o trofej,
byť stále vedou tabulku.
KP U15 měl na programu páté kolo, v němž
výběr Prostějova spíše klopýtal. Na úvod
sice porazil Moravskou Třebovou 2:0, ale
pak podlehl Olomouci 1:2, papírově slabší
Šumperk udolal jen 2:1 a prohrál s úhlavním konkurentem z Přerova 1:2. Právě tahle
porážka rozhodla o jeho třetí pozici těsně za
přemožitelkami, čímž se přerovské družstvo
přiblížilo v průběžném pořadí na rozdíl čtyř
bodů. Konečné prvenství teď vékáčku zajistí
buď nejhůře druhé místo v závěrečném šestém dílu soutěže, nebo nesmí rival skupinu
A příště ovládnout.
Krajský přebor U13 přinesl již desáté pokračování, v němž si suverénně vedoucí

mladší žákyně VK poradily s Olomoucí, Moravskou Třebovou i Šumperkem.
A s předstihem tak mohly slavit zasloužený
titul! „Byl jsem spokojený jak s předvedenou hrou, tak s dosaženými výsledky. Tři
vítězství, vyhraná skupina a jisté prvenství
v soutěži už před posledním kolem, to vše
nám udělalo velkou radost. Navíc se viditelně lepší i naše béčko. Holky sice dělají
větší množství chyb hlavně z nekoncentrovanosti a někdy také ze strachu něco zkazit,
ale jejich hra už získává obrysy volejbalu,“
hodnotil trenér prostějovských děvčat Jindřich Němeček. Jeho svěřenkyně dobře
zvládly též olomoucký turnaj přeboru
starší kategorie, kde působí pod hlavičkou
céčka. „Holkám nejprve utekl tiebreak
proti Přerovu B, aby potom s Olomoucí D
i C vybojovaly další dva tiebreaky pro sebe.
Celkově dobře přihrávaly a tím získávaly
potřebnou převahu, děvčata jsem za odvedené výkony po zásluze pochválil,“ konstatoval spokojený Němeček.
(son)

VOLEJBAL
KP STARŠÍCH ŽÁKY 2017/18

5.kolo:
Skupina A – výsledky: VK Prostjov
A – Moravská T!ebová 2:0 (23, 23), VK
Prostjov A – Olomouc A 1:2 (-25, 22, -11),
VK Prostjov A – Šumperk 2:1 (13, -22, 5),
VK Prostjov A – P!erov A 1:2 (-22, 21, -8).
Po"adí: 1. Olomouc A 11, 2. P!erov A 7, 3.
VK Prostjov 7, 4. Moravská T!ebová 4, 5.
Šumperk 1.
Skupina B – výsledky: VK Prostjov B
– Šternberk 0:2 (-19, -21), VK Prostjov B –
Olomouc B 0:2 (-9, -12), VK Prostjov B – Uniov 0:2 (-22, -14). Po"adí: 1. Olomouc B 9, 2.
Šternberk 6, 3. Uniov 3, 4. VK Prostjov B 0.
Skupina C – výsledky: VK Prostjov C –
P!erov B 1:2 (-23, 12, -10), VK Prostjov C
– Olomouc D 2:1 (-18, 16, 12), VK Prostjov
C – Olomouc C 2:1 (-14, 26, 13). Po"adí: 1.
P!erov B 6, 2. VK Prostjov C 5, 3. Olomouc
C 5, 6. Olomouc D 2.
CELKOVÉ PO^ADÍ PO 5. KOLE
1. VK Prostjov A 72, 2. P!erov A 68, 3.
Olomouc A 55, 4. Moravská T!ebová 50, 5.
Olomouc B 44, 6. Šumperk 41, 7. VK Pro-

stjov B 33, 8. Uniov 31, 9. Šternberk 28,
10. Olomouc D 19, 11. P!erov B 13, 12. VK
Prostjov C 11, 13. Olomouc C 9.
KP MLADŠÍCH ŽÁKY 2017/18

10.kolo:
Skupina A – výsledky: VK Prostjov
A – Olomouc A 2:0 (10, 9), VK Prostjov
A – Moravská T!ebová 2:1 (23, -18, 13), VK
Prostjov A – Šumperk 2:0 (15, 11). Po"adí:
1. VK Prostjov A 8, 2. Moravská T!ebová 6,
3. Olomouc A 4, 4. Šumperk 0.
Skupina C – výsledky: VK Prostjov B –
Olomouc B 1:2 (23, -19, -10), VK Prostjov
B – +eská T!ebová 1:2 (-21, 15, -10), VK
Prostjov B – Šternberk 0:2 (-18, -22). Po"adí: 1. Olomouc B 8, 2. Šternberk 6, 3. +eská
T!ebová 2, 4. VK Prostjov B 2.
CELKOVÉ PO^ADÍ KP PO 10. KOLE
1. VK Prostjov A 141, 2. Moravská T!ebová 127, 3. Olomouc A 97, 4. P!erov A 83, 5.
Uniov 79, 6. Šumperk 76, 7. P!erov B 58,
8. Olomouc B 45, 9. Šternberk 41, 10. P!erov C 40, 11. VK Prostjov B 18, 12. +eská
T!ebová 15.

Žákyně v KP kadetek
nakonec těsně druhé
Až do úplně posledního utkání sváděly volejbalové starší žákyně VK Prostějov boj o triumf v krajském přeboru
kadetek 2017/18. Pod hlavičkou oddílového béčka celou soutěž neustále
vedly, aby nakonec obsadily s těsnou
ztrátou druhou pozici. Prvenství jim
přitom uniklo právě v závěrečném
duelu.
Nějaké bodíky ztrácely mladé naděje
vékáčka už průběžně, například na půdě
Šternberka B jedno ze střetnutí vyhrály
„jen“ 3:2 a v předposledním dvoukole
na hřišti Přerova C dokonce jednou
podlehly 2:3. Přesto šly do zápasové derniéry z vedoucího místa, přičemž v rozhodujících bitvách přivítaly největšího
konkurenta – průběžně druhý Uničov.
Úvodní vzájemný mač vydřely 3:2 a v tu
chvíli jim stačilo, aby i odvetu minimálně
dotáhly do tiebreaku. Místo toho však

prohrály 1:3, čímž je rival přeskočil ve
finální tabulce o dva bodíky. Tím prostějovská děvčata přišla o právo účasti
v kvalifikaci o 1. ligu kadetek, kde žákyně
VK působily v předchozích letech. Teď
to ale není klubová priorita, tudíž nepanuje žádný přehnaný smutek.
KP starších žákyň 2017/18 – závěrečné
výsledky VK: Šternberk B – Prostějov B
2:3 (20, -15, 23, -13, -10) a 1:3 (-22, -18,
23, -22), Prostějov B – Přerov B 3:0 (14,
17, 15) a 3:1 (17, 22, -23, 14), Přerov C –
Prostějov B 0:3 (-18, -18, -23) a 3:2 (20,
-21, -14, 20, 12), Prostějov B – Uničov
3:2 (-14, 18, -18, 17, 12) a 1:3 (20, -12,
-21, -19).
KP starších žákyň 2017/18 – konečné
pořadí: 1. Uničov 60, 2. VK Prostějov B
58, 3. Olomouc B 39, 4. Přerov C 33, 5.
Šternberk B 28, 6. Přerov B 28, 7. Olomouc C 6.
(son)

letos slavíme jubileum...

Úterý 3. dubna 2018
www.vecernikpv.cz
FOTBAL
CLEAN4YOU KRAJSKÝ PEBOR - 15. KOLO
Velké Losiny - Kralice

1:3 (0:1)

Branky: 48. Miunda – 34. Cibulka, 68. Krobot,
89. Halenka. Rozhodí: Samek – Heger, Jurák.
Sestava Kralic: Flajzar – Prokop, Hlaík, Krobot,
Martinka – Škrabal (57. Skalník), Neoral, Brhel,
Gábor (75. Halenka) – Neas – Cibulka (86.
Troneek, 92. Répal, 93. Svozil).
Trenér: David Kobylík.

„Kluci do zápasu dali všechno,
dokázali se prodat.“
Kou Kralic DAVID KOBYLÍK
strana 26

14. kolo: Želatovice – HFK Olomouc 1:1
(1:1) Pen: 4:2, Dlouhý Ladislav – Boil
Ondej, ernovír – Viktorie Perov 0:0,
Velké Losiny – Kralice n./H 1:3 (0:1),
Miunda Jan – Krobot Lukáš, Cibulka Josef,
Halenka Daniel, Všechovice – Hnvotín
7:2 (5:0), 3x Hrdlika Adam, Šindelek David, Rolinc Daniel, Dluhoš Štpán, Sehnálek
Jaroslav – Šlajs Jakub, Pikryl Denis, Lutín
– Dolan 3:0 (2:0), Los Tomáš, Vymazal Jií,
Vrána Tomáš (vl.), Medlov – Dubicko 1:2
(1:0), Klos Petr – Nmec Michal, Najman
Tomáš, Zábeh – Rapotín 2:0 (1:0), Sládek
Tomáš, Maistryzsin Jií
Prbžná tabulka po 14. kole:
1. Lutín
14 12 0 2 44:12 35
2. HFK Olomouc 14 10 0 4 31:10 30
3. Kralice n./H. 14 8 0 6 25:20 24
4. Medlov
14 8 0 6 25:21 24
5. Velké Losiny 14 8 0 6 22:25 23
6. Viktorie Perov 14 7 1 6 23:15 22
7. Všechovice 14 8 0 6 29:24 21
8. Želatovice
14 7 0 7 21:25 20
9. Zábeh
14 6 0 8 20:20 19
10. ernovír
14 6 1 7 28:36 18
11. Rapotín
14 5 0 9 17:27 17
12. Dolany
14 4 0 10 22:27 15
13. Dubicko
14 4 0 10 16:32 14
14. Hnvotín
14 4 0 10 15:44 11

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

FGP STUDIO 1.A TÍDA SK.A - 15. KOLO

Námš n./H. - Hluboky 3:2 (1:2), 2x
Fišara Miroslav, Elsner Miroslav – Goldscheid
Ondej, Režný Tomáš, Blkovice – Litovel
2:3 (1:2), 2x Sklená Tomáš – 2x Heinz Petr,
Dragon Petr, Bohuovice – Paseka 3:1
(3:1), 3x Fryák Aleš – Mako Jan, Haovice
– Maletín 6:1 (3:1), 2x Pikryl Tomáš, Pauliny
Martin, Ba ura Ondej, Žondra Radim, Cink
Tomáš – Šmíd Milan
Tabulka po 15. kole:
1. Litovel
15 11 0 4 44:15
2. Maletín
15 9 0 6 46:32
3. Paseka
15 9 0 6 38:31
4. Bohdíkov
14 8 0 6 21:13
5. Konice
14 8 0 6 30:23
6. Chválkovice 14 8 0 6 28:23
7. Námš n./H. 15 8 0 7 37:37
8. Bohuovice 15 7 0 8 26:26
9. Slavonín
14 7 0 7 27:32
10.Blkovice
15 6 0 9 24:42
11. Hluboky
15 6 0 9 34:41
12. etzárna 14 6 0 8 28:36
13.Haovice
15 6 0 9 25:38
14.Mor. Beroun 14 3 0 11 39:58

36
28
26
25
25
24
22
21
19
18
17
17
17
11

1
1
1
0
0
2
2
1
2
1
1
1
1
0

ALEA SPORTSWEAR 1.A TÍDA SK.B

15. kolo: Urice – Kojetín 5:0 (4:0), 3x Halouzka
Petr, 2x Holák Josef, Plumlov – Kostelec 2:0
(1:0), 2x Hladký Adam, Dub n./M. - Protivanov
5:1 (1:1), Hronek Jií, Dosedl Petr, Šálek Josef,
Rychlý Zbynk, Pazdera Jan – Milar Ondej,
Opatovice – Beov 3:2 (1:1), 2x Klvaa Tomáš,
Hostaša Jan – Macha Filip, Navrátil Daniel,
Nmice n./H. - echovice 1:3 (0:1), Horák
Jan – Haluza Petr, Koleká František, Zapletal
Patrik, Mostkovice – Brodek u Perova 1:4
(1:1), Vojtíšek Vladimír – Omelka Jan, Hej Bohuslav, Chytil Daniel, Složil Alfred
Tabulka po 15. kole:
1. Opatovice 15 13 0 2 41:22
2. Blotín
14 11 0 3 58:16
3. Brodek u P. 15 9 0 6 38:25
4. Kostelec n./H. 15 9 0 6 35:24
5. Lipová
14 9 0 5 33:24
6. Plumlov
15 8 0 7 27:33
7. echovice 15 8 0 7 23:24
8. Kojetín
15 8 0 7 32:33
9. Beov
15 8 0 7 40:41
10.Dub n./M.
15 6 0 9 28:35
11. Urice
15 5 0 10 26:33
12.Protivanov 15 5 0 10 24:40
13.Mostkovice 15 4 0 11 15:37
14.Nmice n./H.15 1 0 14 14:47

40
34
28
27
25
25
24
23
20
19
15
15
12
5

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

SMOOS 1.B TÍDA SK. A - 15. KOLO

Lipník n./B. - Tovaov 3:0 (1:0), 3x Domes
Karel, Haná PV – Smržice 1:0 (1:0), Petržela
Zdenk, Horní Moštnice – Klenovice n./H. 0:1
(0:0), Dreksler Erik, Ústí „B“ - Újezdec 2:1 (1:0),
2x Holoubek Petr – Stokláska Josef, Troubky –
Kojetín „B“ 0:1 (0:0), Rybovi Filip, Želatovice
„B“ - Radslavice 0:1 (0:1), Krátký Michal, Vrchoslavice – Pivín 1:1 (1:0) Pen: 8:9, Hradil
Tomáš – Trajer David
Prbžná tabulka po 15. kole:
1. Ústí "B"
15 13 0 2 52:21
2. Lipník n./B.
15 12 0 3 54:20
3. Klenovice n./H. 15 11 0 4 47:26
4. Troubky
15 10 0 5 42:22
5. Haná Pv
15 10 0 5 37:32
6. Kojetín "B"
15 8 0 7 40:37
7. Pivín
15 7 0 8 31:34
8. Smržice
15 6 0 9 31:46
9. Radslavice
15 6 0 9 19:37
10. Želatovice "B" 15 6 0 9 21:30
11. Tovaov
15 4 0 11 19:33
12. Horní Moštnice 15 5 0 10 19:47
13. Újezdec
14 4 0 10 27:33
14. Vrchoslavice 14 2 0 12 20:41

38
35
34
30
26
25
20
19
19
17
14
14
11
10

1
1
0
0
4
1
1
1
1
3
0
2
1
0

LIONSPPORT 1.B TÍDA SK. B - 15. KOLO

Nemilany – Chomoutov 0:4 (0:3), 3x Vybíral
Tomáš, Marta Lukáš, ervenka – Loštice 3:0
(3:0), 2x Coufal Filip, Pe Michal, Nové Sady
„B“ - Teština 0:0, Šternberk „B“ - Slatinice

1:2 (1:1), Hlváek Vratislav – Pluháek Jií,
Kožušany – Doloplazy 1:4 (0:1), Stuchlík Václav – Tomíek Petr, Götzel Jan, Ruský Lukáš,
Glier Martin, Velká Bystice – Zvole 2:1 (0:0),
Kaczmarczyk Martin, Pospíšil Bartolomj –
Nejedlý Daniel
Tabulka po 15. kole:
1. Nemilany
15 10 0 5 40:29
2. Teština
15 9 1 5 36:28
3. Velká Bystice 15 9 0 6 34:30
4. Šternberk "B" 15 9 0 6 26:31
5. Chomoutov
15 7 0 8 34:31
6. Troubelice
14 9 0 5 38:23
7. Slatinice
15 8 0 7 27:29
8. Loštice
15 8 0 7 31:30
9. Zvole
15 8 0 7 25:26
10. Jesenec
14 7 0 7 32:26
11. Doloplazy
15 6 0 9 36:37
12. ervenka
15 5 0 10 21:43
13. Nové Sady"B" 15 4 1 10 28:27
14. Kožušany
15 4 0 11 28:46

29
28
26
26
25
24
24
23
23
21
20
16
14
12

2
2
3
2
0
3
1
2
1
2
1
0
1
1

PEBOR OFS PROSTJOV - II. TÍDA

15.kolo:

Tištín - Vícov

0:2 (0:1)

Václav, Malíšek Jií, Nové Sady „B“ - HFK
Olomouc „B“ 0:3 (0:3), 2x Hrdlika Radek,
Koníek Filip, Urice – Chválkovice 1:5 (0:3),
Halouzka Ondej – 2x Gasta Jakub, Rozsíval
Dominik, Mrvík Antonín, Prášil Robin, Konice
– Olšany 7:1 (0:1), 4x Paš Martin, Ošádal Michal, Cetkovský Vojtch, Ryp Lukáš – Dvoák
Lukáš
Tabulka po 14. kole:
1. ernovír
13 12 0 1 54:10
2. Zábeh
13 10 0 3 53:20
3. Mohelnice
14 10 0 4 39:25
4. Chomoutov
14 10 0 4 48:27
5. Konice
14 9 0 5 28:18
6. Velké Losiny
13 8 0 5 40:35
7. echovice
13 7 0 6 55:38
8. Nové Sady
14 7 0 7 40:36
9. HFK Olomouc "B" 14 6 0 8 21:31
10. Urice
14 6 0 8 38:46
11. Chválkovice
14 4 0 10 21:49
12. Šternberk
13 3 0 10 11:41
13. Olšany
14 2 0 12 13:61
14. Viktorie Perov "B" 13 1 0 12 19:43
MSDŽ, SK. „B“ – 10. KOLO

37
30
29
27
27
23
22
22
20
19
11
9
5
4

0
2
1
3
2
1
1
1
0
0
1
1
1
0

Velké Pavlovice - Držovice
1:2 (0:1)

Branky: 44., 65. Vávra. Rozhodí: Peina –
Winkler, Klusal. Žluté karty: 42. Oulehla – 22.
Humpolíek, 73. Bartlík, 74. Ježek. Divák: 100.
Tištín: Koutský – Štvrtecký, Lakomý, Slavík,
Hýsek – Staník, Oulehla, Rob. Návrat, Bosák
(78. Rehák) – Kyselák, Hanák (63. Sipna).
Trenér: Radim Havlíek.
Vícov: Drka – Svtlík, Humpolíek, Baránek,
Chytil – Bartoš (66. Pliska), Vávra, Studený,
Bartlík – Tesaík, Ježek.
Trenér: Miroslav Krutovský.

Branky: 89. Rathouská – 7. a 88. Ondrová.
Rozhodí: Mayer – Pilátová, Vykopal. Sestava Držovic: Langerová – Ma ová, Malinková, Valouchová, Frömmlová, Niklová,
Ondrová, Gottwaldová, Kostíková, Kuerová.
Dorotoviová. Stídaly: Dufková, Spielmannová.
Trenér: Tomáš Jetel.

„Nebylo nám souzeno dát gól
a tak jsme nemohli vyhrát“

Kou Držovic TOMÁŠ JETEL

„Je to úplná fantazie, vyhrát zápas
je pro nás malý zázrak!“

Zdenk Oulehla, vedoucí mužstva Tištína
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Mut5nice - Mostkovice3:0 (1:0)

Další výsledky 14. kola: Otaslavice – Nezamyslice 1:1 (0:1) Pen: 6:5, Koudela Jindich
– Musil Miroslav, Vrahovice – Dobromilice
2:4 (1:2), 2x Kratochvíl Jakub, Selucký
Dominik, Rochla Michal – 2x Studený Jan,
Hvozd – Brodek u Pv 1:3 (0:2), Vánský Jií
– 2x Typner Jan, Liman Roman, Brodek u
K. - Výšovice 1:1 (1:1) Pen: 2:4, Koudelka
Zdenk - Fildán Zdenk, Tištín – Vícov 0:2
(0:1), 2x Vávra Vojtch, Ptení – Urice „B“
- odloženo, H. Štpánov - echovice "B" odloženo

Branky: 13. Lamáková, 70. Horecká, 82.
Menyhartová. Rozhodí: Nejezchleb – iica,
Kukula. Sestava Mostkovic: Nováková –
Štefková, Ptaníková, Vaverková, Všetiková
– Vlková, B. Kara átová, Domesová, Kraváková – Soares, Oš ádalová. Stídaly: Holubová,
Lisická, Kaáková. Trenér: Robert Kara át.

Tabulka po 14. kole:
1. Vrahovice
14 11 0 3 60:21
2. Otaslavice
14 11 0 3 50:19
3. Horní Štpánov 13 10 0 3 49:24
4. Dobromilice 14 9 0 5 41:32
5. Brodek u K. 14 8 0 6 37:27
6. echovice „B“ 13 7 0 6 29:28
7. Brodek u Pv 14 7 0 7 35:46
8. Výšovice
14 6 0 8 27:28
9. Nezamyslice 14 5 0 9 18:35
10. Tištín
14 5 0 9 24:26
11. Urice „B“
13 6 0 7 22:28
12. Hvozd
14 5 0 9 21:60
13. Vícov
14 4 0 10 17:34
14. Ptení
13 2 0 11 12:34

33
33
29
27
25
21
21
17
17
16
16
14
13
6

0
1
1
1
2
0
0
2
0
1
2
2
0
1

MSDL - STARŠÍ - 18. KOLO

Znojmo – Prostjov 1:1 (0:1), Svoboda
Marek – Smékal Radek, Frýdek-Místek „B“
- Opava „B“ 0:1 (0:0), Miškev Adrian, Líše
– Jihlava 1:2 (1:1), Fila Adam – Kivánek
Radek, Matulka Radek, Tinec – Karviná 3:0
(2:0), 2x Cieslar Jií, Jež Daniel, Sigma Olomouc „B“ - Zbrojovka Brno „B“ 0:3 (0:0), 2x
Rogožan Lukáš, Kamenský Miroslav, Vítkovice – Hluín 1:0 (1:0), Praus Matj
Neúplná tabulka po 18. kole:
1. Jihlava
18 17 0 1
55:10 51
2. Sigma Olomouc „B“ 19 13 4 2
52:29 43
3. Zbrojovka Brno „B“ 18 13 1 4
55:23 40
4. Líše
18 10 3 5
33:25 33
5. Vítkovice
18 9 2 7
31:24 29
6. Baník Ostrava „B“ 18 9 1 8
44:29 28
7. Znojmo
18 7 4 7
31:34 25
8. Tinec
19 8 0 11 35:44 24
9. Slovácko „B“
18 6 4 8
33:38 22
10. Karviná „B“
18 6 4 8
21:35 22
11. Prostjov
18 5 5 8
28:36 20
12. Kromíž
17 5 4 8
28:37 19
13. Hluín
18 5 2 11 24:35 17
14. Zlín „B“
17 4 5 8
17:29 17
15. Opava „B“
18 5 1 12 29:45 16
16. Frýdek-Místek „B“ 18 1 2 15 21:64 5

MSDL - MLADŠÍ - 18. KOLO

Znojmo – Prostjov 3:1 (2:0), 3x Pohanka
Radim – Kubušek Denis Faris, Frýdek-Místek
„B“ - Opava „B“ 2:3 (1:1), Merta Kryštof, Šigut Samuel – 2x Latka Petr, Schwarz Matyáš,
Líše – Jihlava 0:2 (0:1), ermák Šimon, Ržika Jan, Tinec – Karviná „B“ 2:0 (0:0), Jalovior Ondej, Chmiel Mariusz, Sigma Olomouc
„B“ - Zbrojovka Brno „B“ 7:1 (3:1), 3x Galus
Lukáš, 2x Šíp Jáchym, Kašpárek David, Vybíral
Pavel – Šedivý Ondej, Vítkovice – Hluín 1:0
(0:0), Psota Martin
Prbžná tabulka po 18. kole:
1. Jihlava
18 17 0 1
56:13
2. Baník Ostrava „B“ 18 14 0 4
97:29
3. Sigma Olomouc „B“ 19 12 2 5
78:35
4. Slovácko „B“
18 12 1 5
51:29
5. Zbrojovka Brno „B“ 18 11 4 3
67:50
6. Líše
18 10 4 4
54:33
7. Vítkovice
18 7 5 6
42:31
8. Tinec
19 8 1 10
35:41
9. Prostjov
18 6 3 9
31:48
10. Zlín „B“
17 6 2 9
35:44
11. Hluín
18 5 3 10
24:50
12. Karviná „B“
18 5 2 11
18:38
13. Znojmo
18 4 3 11
17:42
14. Opava „B“
18 2 6 10
22:59
15. Frýdek-Místek „B“ 18 3 1 14
37:70
16. Kromíž
17 2 3 12
18:70
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PEBOR DOROST

51
42
38
37
37
34
26
25
21
20
18
17
15
12
10
9

14.kolo: Mohelnice – Chomoutov 1:3 (0:2),
Kubíek Tomáš – Stejskal Alexander, ech

„Byly tam sice chyby,
holky ale makaly.“
Kou Mostkovic ROBERT KARAFIÁT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Tabulka po 9. kole:
FC Vsetín, z.s.
9 8 0 1 59:12 24
FK Nové Sady
8 6 1 1 29:7 19
1.FC Olomouc "B" 9 5 2 2 34:13 17
Kotvrdovice
9 5 1 3 31:21 16
FK Mutnice, z.s. 9 5 1 3 23:20 16
Vlkoš
9 3 1 5 38:15 10
Mostkovice
9 3 0 6 16:23 9
Velké Pavlovice
9 1 0 8 15:64 3
TJ Sokol Držovice 9 1 0 8 6:76 3

WWW.
VECERNIKPV.CZ

výsledkový servis
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TENIS

FOTBALOVÁ
DEVÍTKA
ODLOŽENA

ZNÁME MÍSTO
SLAVNOSTNÍHO VYHLÁŠENÍ
Tak ješt malou chviliku... Další odklady startu jarní
ásti nižších fotbalových soutží skrz nepíznivé klimatické podmínky zapíinily - vme, že poslední
- posunutí podvakrát avizovaného vyhlášení tipovací
soutže PROSTJOVSKÉHO Veerníku FOTBALOVÁ
DEVÍTKA VE ERNÍKU za rok 2017. Dvodem je práv odklad rozhodnutí svazových orgán i titulárního partnera
o podpoe naší „tipovaky“. Vzhledem k tomu, že s derniérou máme naplánovanou i premiéru 2018, rozhodli jsme
se žádostem vyhovt. Druhým dvodem se pak staly
blížící se velikononí svátky, kdy vznikla kolize s dalšími
akcemi.
Pedání cen se tedy uskutení až další tvrtek 5. dubna. Už
dnes však mžeme oznámit místo konání , kterým budou
prostory Hotel Tennis Clubu. Omluvou všem za prodlení
pak bude pidaná hodnota v podob bowlingového turnaje.
Dkujeme za pochopení!
(red)

MUŽI
Miami - ATP Tour
Dvouhra - 3. kolo: Berdych (10) – Tiafoe
(USA) 7:6, 2:6, 6:7
Marbella - ITF challenger
Dvouhra - 1. kolo: Rosol - Andreozzi (Itálie)
2:6, 3:6
St. Brieux - ITF challenger
Dvouhra - 1. kolo: Kolá - Safwat (Egypt)
6:4, 5:7, 7:5. 2. kolo: Kolá - Sekti (Bosna
a Hercegovina) 6:4, 6:4. tvrt nále: Kolá Zopp (Estonsko-8) 6:2, 3:6, 2:6.
ŽENY
Miami - WTA Tour
Dvouhra - 3. kolo: Kvitová (9) - Keninová (USA) 3:6, 6:2, 6:4. 4. kolo: Karolína
Plíšková (5) - Dijasová (Kazachstán) 6:2, 2:1
skre; Kvitová - Ostapenková (Lotyšsko-6)
6:7, 3:6. tvrt nále: Karolína Plíšková - Azarenková (Blorusko) 5:7, 3:6

 více
informací
 více
sportu
 více
fotograí

Maximem českých tenistů bylo čtvrtfinále
MIAMI, PROSTĚJOV Na betonových podnicích „Sunshine Double“
zástupci českého tenisu na výrazný
úspěch nedosáhli. V Miami se nejdále
dostala Karolína Plíšková. Nasazená pětka vypadla s bývalou světovou
jedničkou Azarenkovou z Běloruska,
která se vrací na kurty po delší pauze
ve velké formě.
„Soupeřka hrála opravdu dobře. Hlavně v prvním setu jsem ale měla několik

slušných šancí na brejk. Musím se s tím
vyrovnat. Snažila jsem se obhájit semifinále z loňského roku, to se nepovedlo.
Přijdou další šance,“ ohlédla se za turnajem Plíšková.
V osmifinále skončila Petra Kvitová. Její
přemožitelkou se stala Lotyška Ostapenková, šestka turnaje, která první sadu
vyhrála až ve zkrácené hře. „Ani jsem nevěděla, jak se mi podařilo postoupit do
osmifinále. Odehrála jsem samé těžké

zápasy. Únava už byla docela znát,“ přiznala Kvitová.
Katem Tomáše Berdycha se stal domácí mladík Tiafoe, který zvládl koncovku přerušeného duelu a v rozhodujícím tie-breaku ztratil jediný míč.
Nasazená desítka Berdych podruhé
v řadě v USA nepřešel přes třetí kolo.
„Čekal jsem víc, ale musím to brát, jak
to je,“ konstatoval vyrovnaně český tenista.
(lv)

Ve Francii byl Kolář mezi osmi
ST. BRIEUX, PROSTĚJOV Podruhé
se od začátku ledna dostal do čtvrtfinále
na turnaji kategorie challlenger Zdeněk
Kolář. Ve francouzském St. Brieux dokázal ve druhém kole porazit zkušeného

Sektiče a prohrál až v boji o postup do
semifinále s Estoncem Zoppem ve třech
setech.
Ve španělské Marbelle se představil
Lukáš Rosol. Ostřílený tenista po-

stupně dohání tréninkové manko po
zranění, tentokrát jeho hra ještě na
Andreozziho z Itálie nestačila, a český
hráč se rozloučil už po prvním utkání.
(lv)

Prostějovský badminton má

svého krále s královnou
ZE STRANY 19

➢

Po krátkém uvítání následovalo
rozlosování a oficiální zahájení
turnaje. Z celkového počtu bylo
přihlášeno rovných osm smíšených párů, což se ukázalo jako
velmi příjemné zpestření nejen
celého turnaje, ale nakonec také
stupňů vítězů. Dopolední část se
nesla ve znamení základních skupin, které byly po jejich dohrání
ukončeny společným obědem
v hotelové restauraci. Druhá část
turnaje se po dohodě všech účastníků změnila z původně zamýšleného play-off na systém tabulek
a dalších vzájemných zápasů, což
zajistilo férové výkonnostní rozdělení, respektive co možná nejpřesnější konečné pořadí.
Nejvyrovnanější výkony udrželi
Foto: Ond0ej Per1tka
ve všech svých sedmi zápasech vítězové, zlatý pár Lenka Přibylová Po vyhlášení umístění a předání chtěl poděkovat všem účastníkům v přípravě a propagaci turnaje. Velis Vladislavem Hetfleišem. Ve finále cen následovala relaxace ve well- za skvělý turnaj se super atmosfé- ce děkuji a těším se na další turnaj
porazili taktéž výborně hrající duo ness a odjezd domů. „Tímto bych rou a serveru badec.cz za spolupráci s vámi,“ vzkázal Perůtka.
(pk)
Jan Fridrich - Petr Soják. V souboji
o bronzové medaile byla šťastnější
dvojice Marcela Šubertová s Tomáš
Vaňkem. Vítězství v „Poháru Útěchy“ 1. Lenka PŘIBYLOVÁ, Vladislav HETFLEIŠ
9. Pavel BEZDĚK, Pavel ŠPARLÍNEK
vydřeli Pavlové Bezděk a Šparlínek. 2. Jan FRIDRICH, Petr SOJÁK
10. Oldřich KVAPIL, Karel KAŇKA
11. David VANĚK, Jiří MONHART
„Nerad bych také opomenul sice po- 3. Marcela ŠUBERTOVÁ, Tomáš VANĚK
12. Radek LENHART, Tomáš KREJČÍ
slední místo, ale vzhledem k vůbec 4. Magda KREJČÍ, Roman VATKA
5.
Petra
KŘIVÁNKOVÁ,
Tomáš
POLÁK
13. Josef TROJAN, David DOHNAL
první turnajové účasti a první hrané
6.
Daniela
JANEČKOVÁ,
Petr
MAISTRYSZYN
14. Mirka JANEČKOVÁ, Tomáš HALÍŘ
čtyřhře, téměř rovnajícímu se medai15. Lucie a Ladislav FORETOVI
lovým umístěním,“ poznamenal ředi- 7. Lukáš TOBOLÍK, Broněk MELICHAR
8. Martina a Miloš VAŠÍČKOVI
16. Nikol ANDRUŠČÁKOVÁ, Vojtěch ZBOŘIL
tel turnaje Ondřej Perůzka.
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PROSTĚJOV Pro některé autor jedinečných Slezských písní a jeden ze symbolů našeho regionu,
pro většinu pak zapomenutý básník, o němž naposledy slyšeli ve škole při znuděném čekání na
přestávku. Petr Bezruč se za svého života dočkal větší slávy, než o jakou stál, a jeho kult neustával
ani po jeho smrti. Má nám jeho život a dílo ještě co říct 150 let od jeho narození? Skutečně reprezentativní výstava ve Špalíčku prostějovského muzea na tuto otázku odpovídá jednoznačně:
Určitě ano! Čtvrteční vernisáž si nenechal ujít ani Večerník.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Vernisáž výstavy Petr Bezruč Básníkovy stopy a zastavení proběhla uplynulý
čtvrtek 29. března a těšila se velkému
zájmu ze strany zájemců o historii pro-

stějovského regionu. „Nesmělý Vladimír Vašek se celý život snažil vyhnout
pozornosti davů a světské slávě. Přesto
neunikl zájmu obdivovatelů poté, co
se prozradilo, že právě on se skrývá za
pseudonymem Petr Bezruč a je tedy autorem Slezských písní, které na počátku
20. století zasáhly tehdejší společnost
jako blesk,“ uvedla na úvod Marie Dokoupilová, kurátorka výstavy.
Expozice se zaměřuje zejména na lidskou stránku básníka, který se během

druhé světové války usídlil v červeném
domku v Kostelci na Hané, kde zůstal až
do své smrti v roce 1958. Tam se „Starý
ještěr“, jak sám sebe označoval, věnoval
zejména dlouhým vycházkám ve směru k Běleckému mlýnu, popíjení v místní hospůdce či koupání v říčce Romži.
V prostějovském Špalíčku jsou
k vidění zejména exponáty, které
byly součástí velké výstavy u příležitosti 150. výročí narození Petra
Bezruče ve Slezském zemském

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Martin Zaoral

muzeu v Opavě. „Řada předmětů
pochází z první stálé expozice věnované tomuto básníkovi, která byla umístěna v červeném domku v Kostelci na
Hané. Díky tomu zde můžeme vidět
třeba zařízení jeho kostelecké světničky,“ přidala Marie Dokoupilová.
Expozice ve Špalíčku je pro každého regionálního patriota skutečným zážitkem, a to hlavně díky

pestrosti i množství vystavených
předmětů od dýmky až po vzácné
grafiky či sošky. „Líbí se mi to, udělali to skutečně moc dobře,“ zhodnotil
výstavu například uznávaný Josef Dolívka, který byl coby velký znalec a milovník výtvarného umění navržený na
Cenu Olomouckého kraje za celoživotní přínos v oblasti kultury. Přitom
právě Dolívka byl starostou Kostelce

na Hané v roce 1967, kdy byla v městečku odhalena Bezručova krásná
bronzová socha vytvořená sochařem
a malířem Karlem Otáhalem.
Pokud tedy máte jen základní vztah
k našemu regionu a při slově literatura vám nenaskakuje kopřivka, pak
byste si výstavu v prostějovském Špalíčku neměli nechat ujít. K vidění bude
až do 27. května letošního roku.

KONCERTY Z VELIKONOČNÍHO JARMARKU...

18032910355

Markéta Konvičková potěšila svým zpěvem
NEJEN

Lubomír Čížek vystavuje
TAK TROCHU JINAK II
PROSTĚJOV Na prostějovském
zámku bude další výstava! Tentokrát představí své fotografie člen Fotoklubu Prostějov Lubomír Čížek na
výstavě Tak trochu jinak II. Její vernisáž proběhne tento čtvrtek 5. dubna
v 16:00 hodin ve výstavním sálu
zámku na Pernštýnském náměstí
8. Expozici si budete moct prohlédnout až do 29. dubna.
Lubomír Čížek se fotografování věnuje více než čtyřicet let. Přitom ústředními tématy jeho tvorby jsou především krajinný detail, zátiší a detail
architektury. Výstava Tak trochu jinak
II. navazuje na předcházející expozici
Tak trochu jinak, která proběhla před
necelými třemi roky v Galerii u Hanáka. A nejsou to jeho jediné výstavy tady
v Prostějově. Nejčastěji své snímky
prezentoval právě v Galerii u Hanáka,

už jste je mohli vidět ale i v kině Metro
70, jednou i na zámku v rámci Memoriálu Luďka Mařáka.
Lubomír Čížek je místní amatérský
fotograf, který začínal s fotografováním
a zpracováním černobílých snímků začátkem sedmdesátých let minulého století, a to s fotoaparáty Lubitel a Praktica
na černobílý film. Dosažené úspěchy
v okresních a krajských výstavách fotografií se staly jeho vstupenkou ke studiu
výběrové dvouleté Školy výtvarné fotografie v Brně, kterou úspěšně absolvoval
v letech 1987 až 1989. S vývojem techniky následně Čížek přešel na digitální
techniku - fotoaparáty Canon a Sigma.
Tehdy se začal také učit softwarovému
zpracování digitálních snímků. V současnosti používá digitální fotoaparáty
Fuji, zkouší různé techniky, přístupy
a stále se učí novým.
(tem)

V knihovně vystavuje

PROSTĚJOV V rámci série koncertů během
Velikonočního jarmarku potěšila své prostějovské fanoušky také třinecká rodačka Markéta Konvičková. Čtyřiadvacetiletá popová
zpěvačka přitáhla minulé pondělí 26. března
na náměstí přes tři stovky diváků.
Markéta Konvičková se nedávno probojovala do
nejlepší desítky v soutěži Česko Slovenská SuperStar a v roce 2010 dosáhla dalšího úspěchu ve
své kariéře, v anketě Český slavík byla totiž zvole-

na Objevem roku. Od té doby spolupracuje například i s Michalem Davidem či Petrem Bendem.
Na svém kontě má Markéta i duet s legendární ostravskou skupinou Citron. V Prostějově
svým fanouškům zazpívala nejen nové písničky, ale připomněla také songy ze svých
dvou vydaných alb Kafe, bar a nikotin či
Tablo. Mladou zpěvačku její prostějovští
příznivci vytleskávali, především ti pánského pohlaví...
(mik)

Rocková maminka
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to rozbalila s kapelou
PROSTĚJOV Její hlas by mohl posunovat vagóny, zaznělo kromě
jiného z publika. Ve středu odpoledne si v rámci Velikonočního
jarmarku na prostějovském náměstí přišli na své i fanoušci rocku.
Potěšit svým zpěvem je přijela Gabriela V. G. s kapelou.
torským projektem. „První impuls
ke vzniku tohoto projektu mi dal kytarista, instrumentalista a skladatel
pro Večerník
Maré Image, se kterým již delší dobu
spolupracuji v jiných hudebních uskuMichal
peních. Několik let píšu texty o svých
pocitech, ale nikdy jsem neměla odKADLEC
vahu a příležitost je zhudebnit. Maré
Gabriela Vodrážková Greplová již ze mě setřásl ostych, dodal energii,
několik let vyráží na koncertní turné hudbu a projekt nesoucí mé jméno je
se svým pop-rockově laděným au- na světě,“ svěřila se zpěvačka na pódiu.

PŮVODNÍ
reportáž

VIDEO&FOTO
GALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

8  >$  8   '  ) & 
!&  
Foto: Michal Kadlec

Trojnásobná maminka zároveň
svým prostějovským fanouškům
prozradila, že jeden z textů své písničky složila ve chvíli, kdy byla doma
a její dítka jí dávala zabrat. „Písničku
jsem pak nazvala Neviňátka,“ upozornila sympatická Gabriela V. G.
s úsměvem.
Přestože středeční odpoledne bylo

poměrně chladné, rockovou maminku i její kapelu ocenily stovky
vděčných diváků. „Děkuji všem,
kteří jste dorazili na prostějovský
koncert i přes docela zimní počasí.
Moc si toho vážím a díky za skvělé
odpoledne strávené s vámi,“ napsala
o den později na své facebookové
stránky Gabriela.

Kamila Opletalová DIXIELAND ZNĚL PROSTĚJOVSKÝM NÁMĚSTÍM
PROSTĚJOV Jsou to necelé dva
roky, co jsme mohli vidět obrazy
místní rodačky Kamily Opletalové
v kavárně Avatarka. Kromě hudebního vystoupení byla vernisáž výstavy obohacena i četbou původních
básní Opletalové. Již tehdy se zmínil
příchozí ředitel Městské knihovny
Prostějov Aleš Procházka, že zvažuje
uspořádání jejího autorského čtení
také v knihovně. A tak se nyní i stane! Vernisáž výstavy originálních
obrazů s názvem „ŽIJU!“ spojenou
se čtením autorských básní si můžete přijít užít do podkrovního sálu
knihovny již zítra, tj. tuto středu 4.
dubna, v 17:00 hodin.
Prostějovská rodačka, malířka a básnířka Kamila Opletalová je absolventkou
Střední uměleckoprůmyslové školy
v Brně, obor grafika, a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Nakrátko
působila jako učitelka a poté se začala
naplno věnovat umělecké činnosti –
malbě, kresbě, grafice, ilustracím a po-

ezii. Náhle však nastal v jejím životě
zvrat. Postihla ji roztroušená skleróza,
která ji postupně zbavila pohyblivosti,
a tak byla odkázána na invalidní vozík
a péči druhých. S tímto těžkým osudem
se ale vypořádala úctyhodně. „Se svým
obtížným životním údělem se snažila
vyrovnat také prostřednictvím lyrické
poezie a obrazů vytvořených speciální
prstovou barvou.“
Její obrazy si můžete přijít vychutnat již
od této středy až do konce května v Galerii Na Půdě Městské knihovny. Úvodního slova se na vernisáži výstavy ujme
Antonín Bůžek. Autorské básně Kamily Opletalové tam pak uslyšíte v podání
herců Divadla Point.
Název Žiju! přitom není v životě Opletalové tak docela novinkou. Již v roce
2008 se totiž stejný nápis objevil na jejím domku v brněnské Kamenné kolonii. Tohle graffiti, které si nechala sama
na dům nasprejovat, vyjadřuje zejména
její obrovskou chuť k životu a také jí pomáhá v těžkých chvílích.
(tem)

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek
doznívaly poslední tóny letošního
prostějovského Velikonočního
jarmarku. Při této příležitosti měli
Prostějované jedinečnou možnost zajít na koncert kopřivnické
dixielandové kapely Stanley’s Dixie Street Band. Přišlo sice pouze
na pár desítek lidí, i přesto si nejen
hudebníci, ale stejně tak posluchači vystoupení užili. A Večerník
byl u toho.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
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na náměstí. Poslední akcí tam bylo
vystoupení dixielandové skupiny
Stanley’s Dixie Street Band neboli, jak
podotkl její zpěvák s hlasem nápadně
Tereza
podobným Louisi Armstrongovi,
„po našemu Staňova dixielandova kaMACHOVÁ
pela“. Pětice hudebníků v buřinkách
Velikonoční jarmark se během uply- zahrála dixielandovou klasiku, swing
nulého týdne postupně uzavíral a blues. Výběr jejich písní tvořily zea spolu s tím končil i kulturní program jména takové pecky české i zahraničpro Večerník

ní, které vznikly mezi první a druhou
světovou válkou.
Soubor uvítal publikum obrovským
dixielandovým hitem Margie. Následovala píseň Sweet Sue (česky Sladká
Zuzka - pozn. red.), kterou „jako správní
Moraváci“ ukradli Jirku Kornovi, a původně dixielandový song Down by
the Riverside (česky Tam dole u řeky,
pozn. red.) zpívaný u každého táborá-

ku. Kapela pak překvapila výběrem tří
písní ze známých českých filmů. Posluchači si nejprve připomněli skladbu
Motýl ze snímku Kdyby tisíc klarinetů.
Dále zazněla píseň Život je jen náhoda
z dílny slavného tria Voskovec, Werich,
Ježek a jejich slavného filmu Peníze
nebo život. A nakonec Stanley’s Dixie
Street Band zahráli svižnou klasiku Jen
pro dnešní den známou z filmu o tajemném panu Kristiánovi.
Když kapela rozezněla své nástroje, seděla na lavičkách před pódiem jen hrstka lidí. Čím déle však
hrála, tím více lidí se na náměstí
shlukovalo. Nakonec jich tu pár
desítek bylo a všichni si vystoupení náramně užívali. „Koncert se
mi velice líbil. Takovouhle hudbu
mám moc rád a určitě bych si je ještě
někdy v budoucnu rád poslechl, třeba v nějakém klubu,“ svěřil se jeden
z návštěvníků akce.
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REKVIEM ZA RYTÍE zahájilo sezónu
na plumlovském zámku

PLUMLOV Kejklíři, mušketýři, komedianti, sokolníci a žongléři
se po roce opět sešli na nádvoří plumlovského zámku na akci
pojmenované„Rekviem za rytíře“. Ta od soboty až do pondělí
nabídla nabitý program, který návštěvníky přenesl rovnou do
středověku. PROSTĚJOVSKÝ Večerník u toho nemohl chybět.

původní reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
„Jste tady jako diváci a tak se dívejte a nekritizujte.
Kritizovat můžete až po skončení našeho představení, a to jen v případě, že jste silnější než my,“ rozesmál
publikum na úvod šermířské komedie Židle jeden
z jejích aktérů.
Historický spolek Špinavci každoročně zahajoval sezónu na hradě Sovinec. Už loni se však jeho členové
přesunuli do Plumlova na akci nazvanou „Requiem
za rytíře“. Letos se tam coby zatracený regiment vrátili a opět se postarali o skutečně důstojné zahájení
turistické sezóny na jedné z hlavních turistických
dominant Prostějovska. Po celé tři dny od rána do
večera bavili děti i dospělé. „Tentokrát byl program

dle převládajících vystoupení tematicky rozdělen na
pohádkovou sobotu, sokolnickou neděli a kejklířské
pondělí,“ pronesl kastelán plumlovského zámku Pavel Zástěra.
Díky velkému počtu účinkujících střídaly jednotlivé scénky jedna druhou v rychlém sledu.
O krátkých přestávkách si dospělí mohli mimo
jiné nakoupit na středověkém jarmarku a děti
zase vyzkoušet celou řadu disciplín, které musí
každý správný rytíř dobře ovládat. „Byli jsme tady
už loni a překvapilo nás, kolik toho bylo k vidění.
Něco podobného na plumlovském zámku dlouhá
léta chybělo. I proto jsme se sem letos rádi vrátili,“
prozradila Večerníku Ivana Pastyříková z Prostějova.
Pravidelní návštěvníci plumlovského zámku se na
něj opět jistě vypraví už v polovině dubna, kdy se budou konat oblíbené pohádkové prohlídky.

FOTOGALERIE
klikni na
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Divadlo bez st!echy na nádvo!í plumlovského zámku p!edstavilo šermí!skou komedii Židle.
Foto: Martin Zaoral

ZABILI MI Pvabná studentka herectví Ve zbrojnici
Zuzana Juraková proběhne soutěž
PŘÍTELE si zahrála v seriálu O HASIČSKOU
Martin ZAORAL

!

PROSTĚJOV A je to tu zase! Prostějovská rodačka Zuzana
Juračková se znovu objevila na televizní obrazovce. Po roličce v seriálu Kapitán Exner si tentokrát zahrála ve třetí řadě
úspěšného seriálu TV Prima Polda, který běžel na televizní
obrazovce v sobotu 10. března.
Tehdy čtyřiadvacetiletá vysokoškolačka Zuzana Juračková se v roce
2013 zúčastnila finále soutěže Miss
ČR. Modelingu se pohledná prostějovská rodačka věnuje i nadále, čím
dál více se však zaměřuje na herectví.
Objevila se také v několika hudebních klipech a postupně se propracovala i k hrané tvorbě. Mihla se
mimo jiné v seriálech Ulice a Specialisté, menší role si zahrála v televizním filmu o vztahu hokejové
hvězdy a modelky „Správnej dres“
či velkolepě pojaté Lídě Baarové.

Naposledy byla k vidění v třetí řadě
seriálu Polda s Davidem Matáskem
v hlavní roli, kde ztvárnila jednu
z žen, která se zúčastnila předsvatebního večírku. Během něj náhle zemřel její přítel Daniel, který tam byl
pozvaný coby barman.
„Funguje to tak, že mě agentura nafotila a nyní mě nabízí režisérům na nejrůznější projekty,“ vysvětlila již dříve
Zuzana Juračková, která aktuálně žije
v Praze, kde studuje Vyšší odbornou
školu hereckou. „Na škole se učím
hereckou techniku, bez níž to prostě

Polda

nejde. Neustále zjišťuji,
ťujiji, co vvšechno
ťuji
šechhno
jsem při těch předchozích
choz
ch
ozíc
oz
ích natáčeíc
natá
na
natá
táče
čeeních dělala špatně. Dává
ává mi to strašně
moc,“ vyjádřila se devětadvacetiletá
Prostějovanka, která se připravuje na
roli ve své první divadelní
adelní inscenaci.
„Bude to autorská hra
ra režisérky Lenky Svobodové Interview
view o půl třetí,
jejímž tématem bude
de znásilnění. Na škole mě rovněž
ovněž
čeká klauzurní představetavení hry bratří Čapků Ze
života hmyzu,“ uzavřela
ela
Prostjovská modelka Zuzana Juraková vypovídá po
Zuzana Juračková.
vražd svého p!ítele na policii...

Foto: www.iprima.cz

ŠVESTKU!
P
PROSTĚJOV
Již tento pátek 6.
du
dubna nebudou prostějovští hasiči výjimečně hasit požáry, tedy
al
alespoň doufáme, nýbrž žízeň!
V hasičské zbrojnici ve Wolkerově
ul
ulici totiž uspořádají už 17. ročník
H
Hasičské švestky. A jak už název
sá
sám napovídá, půjde o soutěž
o nejlepší slivovici.
Z
Zápolení o nejchutnější slivovici
za
začne v pátek 6. dubna v sále hasičsk
ské zbrojnice, a to už od 8:00 hodin.
Pr
Pravidla soutěže jsou jednoduchá.
Z
Zájemce o účast musí půl litru destilá
látu odevzdat pořadatelům společ-

ně s písemným prohlášením o jeho
nezávadnosti do čtvrtka 5. dubna do
18:00 hodin hlavnímu organizátorovi Pavlu Jarmarovi. Druhý den jsou
pak všichni samozřejmě zváni ke
koštu a na slavnostní vyhodnocení
soutěže o nejchutnější slivovici.
„Na pátek máme připraveno i bohaté občerstvení, vítězové obdrží hodnotné ceny a poražení budou mít tu
čest podělit se o úklid sálu. A musím
připomenout, že náklady na případný pobyt na záchytné stanici si musí
uhradit každý sám,“ říká s úsměvem
Pavel Jarmar.
(mik)

JIÍ WOLKER UŽ SEDÍ! Znovu po sto letech...
Odhalení sochy poety sledovaly desítky lidí
➢ ZE STRANY 3
PROSTĚJOV Sláva jako hrom, velmi
vydařená choreografie a ještě vydařenější samotné dílo. Od patnácté hodiny minulé středy sedí na lavičce před
svým rodným domem na náměstí T.
G. Masaryka v Prostějově znovu básník Jiří Wolker. Děje se tak po sto letech... Jak se Večerniík přesvědčil na
vlastní oči, vydařená bronzová 3D socha z dílny architekta a sochaře Miloše
Karáska je vskutku podařené dílo.
Jeho odhalení přihlížely desítky zvědavých Prostějovanů a akce přinesla
nejedno překvapení...
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Základem díla sochy Jiřího Wolkera byly
pro Miloše Karáska dobové fotografie
básníka. Podle nich vytvořil v bratislavském ateliéru pomocí nové technologie
nejdříve hlavu básníka, poté i zbytek těla.
A to vše do nejmenších detailů vycházejí-

cích ze skutečnosti. Na slavnostní odhalení bylo ve středu 28. března odpoledne
zvědavo až nečekaně velké množství
občanů.
„Jsem ráda, že je tady tolik lidí a věřím, že
náš společný nápad se bude líbit nejen
Prostějovanům, ale přitáhne do našeho
města i spoustu zvědavých turistů. Toto
odpoledne je jen vyvrcholením celého
seriálu akcí, které jsme v průběhu posledních měsíců věnovali našemu slavnému
rodákovi. Prostějov měl ve své historii
dvě velké dominanty. Právě básníka
Jiřího Wolkera a pak ještě Oděvní podnik Prostějov. „Opéčko“ už neexistuje,
kdežto Wolkera právě nyní oživujeme,“
pronesla ve slavnostním proslovu primátorka staturního města Prostějov Alena
Rašková. „Snažil jsem se, co to šlo, jde
o zakázku mého života,“ culil se rovněž
přítomný sochař Miloš Karásek.
V tu chvíli ještě sochu básníka na lavičce přikrývala bílá plachta. Jakmile
ji primátorka se sochařem strhla,
přihlížející lidé se začali smát. V klíně Jiřího Wolkera totiž spal školák!
Vzápětí moderátor celé akce Aleš Procházka odhalil, že jde o studenta Gymnázia Jiřího Wolkera Petra Schustera.
Vše bylo naaranžované, posléze hošík

za potlesku diváků odrecitoval i nejznámější báseň našeho rodáka. A přišlo druhé překvapení. Slavnostního
odhalení sedící sochy byla přítomna
také dosud žijící vzdálená příbuzná
Jiřího Wolkera Blanka Hlávková.
„Její maminka byla sestřenicí matky
Jiřího Wolkera,“ vysvětlila Večerníku
zajímavou rodinnou vazbu primátorka
Rašková. „Mně osobně se ta socha líbí.
A víte, že se skutečně Jirkovi podobá? Je
to opravdu celý on,“ reagovala na sochu
k radosti autora Miloše Karáska Blanka
Hlávková.

F o too r e poo r táá ž

ssaa
sa
aa

Slavnostní akci přihlíželi kromě
řadových Prostějovanů o početní
zástupci komunální politiky. „Povedlo se to, fakt je to moc pěkné. Já
jen doufám, že se teď nenajde nějaký
vandal, který sochu poničí. Jde opravdu o raritu, kterou se Prostějov může
chlubit,“ uvedl pro Večerník Jan zastupitel Krchňavý.
Akci velice humorně moderoval ředitel knihovny Aleš Procházka a společně s ním přišli ve středu odpoledne
zahrát a zazpívat na náměstí členové
Divadla Point.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Jakmile primátorka Alena Rašková a !editel knihovny Aleš Procházka strhli plachtu, spat!ili diváci spícího hošíka v klín Ji!ího Wolkera.
Foto: Michal Kadlec

jjak
ak ssee oodhalil
dhalill jiř
jiří
ří w
wolker...
olkker....

3x foto: Michal Kadlec

Na lavice vedle básníka na chvíli posedla i jeho Na slavnostní odhalení sochy byly zvdavy desítky Ze svého originálního díla umístného na laviku
p!íbuzná Blanka Hlávková.
Prostjovan?.
se radoval i socha! Miloš Karásek.
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Ne každý z Prostějovanů bude mít během následujících dní možnost dovolit si něco nadstandardního. Většina z nás tak bude čekat na výplatu
jako na dar z nebes. Ovšem i díky skromným úsporám se dají prožít
báječné chvíle.
BERANI - 21. 3. až 20. 4. Pracovní
stres vás zažene do úzkých, možná
i do kouta, ze kterého nebude úniku.
Zřejmě byste se měli zklidnit prací někde na chalupě, kde byste přišli na jiné
myšlenky. Přemýšlejte o dovolené.
BÝCI - 21. 4. až 21. 5. Dávejte si
maximální pozor v obchodech, kde
budete stát ve frontě. Reálně vám
totiž hrozí okradení, což ve vaší současné situaci může být posledním
hřebíčkem vašich útrap. Pozor na
lidi okolo sebe.
BLÍŽENCI - 22. 5. až 21. 6. Máte
rádi staré věci a navíc jich máte
spoustu doma. Problém je v tom, že
sami ani nevíte, jak velké cennosti
vůbec vlastníte. Netušíte, že alespoň
pět z nich můžete velmi výhodně
zpeněžit a tím zbohatnout.
RACI - 22. 6. až 22. 7. Neohlášená návštěva vás vůbec nepotěší. Jste
ovšem slušně vychovaní, tudíž si nedovolíte z domu někoho vyhazovat
nebo mu dávat najevo, že není vítán.
Je to jednoduché, řekněte, že máte
práci a odejděte.

LVI - 22. 7. až 22. 8. Pár skvělých okamžiků zažijete, ovšem na řadu přijdou
i méně uspokojivé záležitosti. Zejména ty, které se budou týkat vašich neshod s partnerem. Ty už trvají několik
týdnů, nyní se ovšem vyhrotí.
PANNY - 23. 8. až 22. 9. Máte před
sebou jedno z největších rozhodnutí dosavadního života. Budete však
na všechno sami, což může být do
jisté míry i výhodou. Můžete si nechat poradit, ale být vámi, nenecháme si do toho mluvit.
VÁHY - 23. 9. až 23. 10. Lidé z vašeho blízkého okolí k vám budou
více než tolerantní, takže vám odpustí i kdejakou lumpárnu. Nesmíte
toho ale zneužít. Na druhé straně
toho ale klidně využijte, každý vám
totiž schválí, co budete chtít.
ŠTÍŘI - 24. 10. až 22. 11. Klidně
popusťte svoji fantazii a snažte se
vymyslet něco originálního ve snaze vylepšit si svoje pracovní postavení. V poslední době nemáte moc
dobré výsledky, takže to koukejte co
nejrychleji napravit.

STŘELCI - 23. 11. až 21. 12. Vaše lenivá povaha se ukáže i v tomto týdnu.
Spoustu věcí zameškáte, jiné zase hodíte za hlavu s tím, že je vyřešíte někdy
příště. Neriskujte, můžete se dostat do
osobního sporu s nadřízenými.
KOZOROHOVÉ - 22. 12. až 20. 1.
V zaměstnání vám nic neuteče, navíc
tam máte výbornou pozici, kterou
naprosto nic neotřese. Ovšem doma
je to horší, tam vám všechno přerůstá
přes hlavu. Hlavní bude provést jarní
úklid.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2. Nezadaným se celkem lehce může stát,
že naletí na hezkou tvářičku a bezhlavě se zamilují. Ale pozor, současné období nepřeje těm, kteří chtějí
založit vážný vztah na delší dobu.
Buďte ve střehu.
RYBY - 21. 2. až 20. 3. Obdržíte
celkem zajímavou pracovní nabídku, zároveň vám ale bude doporučeno, abyste si vše důkladně promysleli. Jde o to, že pět dní v týdnu
budete muset být mimo domov. Je
to pro vás výhodné?

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: OVOCE

Jahody 500g

39,90

49,90

Granátové jablko 1ks

-

-



-

39,90

-

34,90

29,90 (250g)

-

-

39,90

39,90

-

29,90

19,90

29,90

-

Kiwi 1ks

5,90

49,90 (1kg)

7,90

8,90

9,90

3,90

Banány 1kg

26,90

34,90

37,90

34,90

34,90

26,90



34,90

39,90

34,90

34,90

19,90

34,90

Naše


Kdo by jej neměl rád? Je zdravé, chutné a ještě se z něj dají dělat nejrůznější dobroty. A
tak je velice užitečné vědět, že nejlevnější jahody i borůvky lze zakoupit v Kauflandu,
kde můžete - stejně jako v Tesku - vzít do košíku i granátové jablko. Tesco navíc nabízí
cenově nejvýhodnější pomeranče. Kiwi na nejnižší ceně jsme objevili v Penny marketu,
kde společně s Albertem nabízí i nejlevnější banány.
Tak ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 28. března.

08=(8035267ö-296.$32
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OD 3. DO 8.4. 2018
Ɣ PŘEDNÁŠKA: Ing. Oldřich Pelčák - pilot-kosmonaut/náhradník „40. VÝROČÍ LETU PRVNÍHO ČSL.
KOSMONAUTA“; proběhne ve čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VÝPRAVA ZA TEMNOU OBLOHOU se koná v sobotu, pouze za dobrého počasí. Sraz je v 19:30 hodin
u kostela v Mostkovicích. Aktuální informace lze získat na čísle: 724 013 039. Vstup zdarma.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne na hvězdárně ve čtvrtek a v pátek od 20:30 do 21:30 hodin. Vstupné
20 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „O PRINCEZNĚ, DRAKU A HERKULOVI“. Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.
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Hospodářská komora dlouhodobě upozorňuje, že karenční doba
omezila zneužívání systému nemocenských dávek v ČR, snížila
fiktivní nemocnost zaměstnanců,
a proto prosazuje její zachování.
Návrh hnutí ANO, aby zaměstnavatelé vypláceli nemocenskou od 1. do 11.
dne nemoci, Hospodářská komora
vnímá jako prvek, který přináší aspoň
trochu racionality do diskuse o případném zrušení karenční doby. Nicméně
nevyřeší zásadní problém: dojde k nárůstu fiktivní nemocnosti, náklady
přitom ponesou zaměstnavatelé i stát.

Také podklady pro ministry na jednání vlády potvrzují, že zrušením karenční doby dojde k nárůstu nemocnosti, čímž i příjmy do státní kasy se
z odvodů na sociální a zdravotní pojištění sníží. Navíc kvůli nárůstu údajné nemocnosti porostou náklady ve
zdravotním systému, lékaři si budou
muset nechat proplácet více úkonů.
„Tento nový návrh je takovým kočkopsem. Nepřinese žádnou zásadní
úlevu ani zaměstnavatelům, ani státu.
Lepší je proto karenční dobu zachovat,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Pozvánky na školení
4. 4. GDPR – prakticky /přednáší Luděk Mandok-AutoCont CZ, a.s./
9. 5. Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi
/přednáší Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D./

Další pøipravované semináøe na témata:
Zákoník práce z pohledu inspektorátu práce
/přednáší Mgr. Radek Havran – OIP pro OK a MSK/
DPH pro začátečníky /přednáší Ing. Olga Hochmannová/

Hospodářská komora také připomíná, že karenční lhůta byla
zavedena zároveň se zrušením
pojistného na nemocenské pojištění placeného samotnými
zaměstnanci. Pokud by se měl
zaměstnancům tento benefit
vrátit, měli by zaměstnanci na
jeho financování ve vlastním zájmu participovat. „Takový krok
by byl logický, protože při znovuzavedení karenční doby, byla
zaměstnancům povinnost hradit
nemocenské pojištění zrušena,“
dodal Dlouhý.
Nemocenské pojištění za zaměstnance totiž dnes hradí pouze zaměstnavatelé. Díky němu zaměstnanci při jeho dočasné pracovní
neschopnosti plynou nějaké příjmy. Zaměstnanci si dnes platí
jen část zdravotního pojištění,
přičemž tyto peníze ale pokrývají
jen lékařskou péči, nikoliv příjmy
při pracovní neschopnosti.
Zdroj: www.komora.cz

Oznámení o přerušení

dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Ondratice
Obec: Prostějov - Vrahovice
Dne: 16. 4. 2018 od 7:30 do 9:30 Dne: 23. 4. 2018 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec hodin. Vypnutá oblast: sídl. SvorOndratice.
nosti s č. 3 - 15 vč. garáží, ul. SmetaObec: Mořice
nova s č. 25 - 25b, Tovární č. 9, dále
Dne: 16. 4. 2018 od 10:00 do ve směru k přejezdu ČD ul. Říč12:00 hodin. Vypnutá oblast: celá ní - garáže, rek. objekty, venkovní
obec Mořice mino ulice od č.178 občerstvení, automotoklub Minerva
po č.154 a areálu čerpací stanice za a RS plynu.
dálnicí.
Obec: Hrdibořice
Dne: 16. 4. 2018 od 12:30 do 14:30 Dne: 23. 4. 2018 od 10:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Mořice: ulice od č.178 po č.154 vč. lokality Svárov a areálu ZD.
a areál čerpací stanice za dálnicí.
Obec: Olšany u Prostějova
Obec: Prostějov
Dne: 23. 4. 2018 od 12:30 do
Dne: 17. 4. 2018 od 7:30 do 15:00 14:30 hodin. Vypnutá oblast: část
hodin. Vypnutá oblast: Perštýnské obce ve směru od Prostějova pravá
nám. č. 6, 7 a část č. 8 (zámek) s od- strana po č.43, od č.213 po č. 640
běrnými místy: ZUŠ Vl. Ambrose, Za humny, od č. 233 po č. 448,
knihovna, St. město Prostějov, L. od č. 207 po č. 398, dále č. 130 až
Dvořák.
č.133, 126, 127, od č. 112 po č. 108
Obec: Dřevnovice
za NS, ul. od NS (včetně) a č. 125
Dne: 18. 4. 2018 od 7:30 do 9:30 po č. 122 a 360, od č. 45 po č.61,
hodin. Vypnutá oblast: oboustran- od č.189 po č.67, od č. 62 po kosně od č. 1 a 159 po č.24 a 60, dále tel, nová lokalita RD u hřbitova, od
ulice od č.32 a 109 po č.20 a 11. č.606 po č. 613 a 623, včetně podDále č.23, 21, 22, 69, 51 - 56, 33, nikatelských subjektů ve vypnuté
od č.63 po 62, 81. Od č. 41 po č.50. oblasti.
Od č. 151 po konec obce s č.85. Obec: Prostějov
Jednostranně od č.2 po č.173.
Dne: 24. 4. 2018 od 8:00 do 11:00
Dne: 18. 4. 2018 od 10:00 do 12:00 hodin. Vypnutá oblast: bytový
hodin. Vypnutá oblast: oboustran- dům Belgická č. 2.
ně podél silnice od č.19 a 12 po ko- Obec: Prostějov - Vrahovice
nec obce směr Nezamyslice s čísly Dne: 24. 4. 2018 od 12:00 do 14:00
141 a 154.
hodin. Vypnutá oblast: AMF ReeDne: 18. 4. 2018 od 12:30 do 14:30 ce CR, s.r.o. na ul. Tovární.
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně Obec: Pěnčín
od č.121 a 176 po č. 171 a 175 a dále Dne: 24. 4. 2018 od 7:30 do 14:00
č.75 a od 160 po č. 169, vč. č.86.
hodin. Vypnutá oblast: ulice od č. 1
Obec: Prostějov
až po č.18 (mimo ZŠ), od č.253 po
Dne: 18. 4. 2018 od 7:30 do 16:00 č.245 a 246 (vč. kaple), dále č.242,
hodin. Vypnutá oblast: jednostran- 243, 244.
ně ul. Mozartova od č. 5 po 29, Druž- Obec: Brodek u Konice
stevní č. 1-9, ul. Krokova č. 12 - 24.
Dne: 24. 4. 2018 od 7:00 do 16:00
Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: oboustranDne: 19. 4. 2018 od 7:30 do 15:30 ně od č.114 a 113 po č.271 a 132
hodin. Vypnutá oblast: Brněnská (mimo bývalé OP č.128 a areálu
ul. č. 4 - 10, Poděbradovo nám. č. INSTA CZ).
7 - 8a.
Obec: Alojzov
Obec: Prostějov
Dne: 24. 4. 2018 od 7:30 do 15:00
Dne: 20. 4. 2018 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá oblast: č.p. 109
hodin. Vypnutá oblast: fotovoltaic- a odběr na parcele č. 405
ká elektrárna Dulwich trade, a.s. Obec: Mostkovice
v Kralickém háji.
Dne: 25. 4. 2018 od 7:30 do 15:00
Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: část chatové
Dne: 20. 4. 2018 od 7:30 do 11:00 lokality Plumlovské přehrady - ul.
hodin. Vypnutá oblast: ul. Svato- pod „třešňovou alejí“ ohraničená č.
plukova č.7, 9, 11, jednostranně ul. chat: od č. 868, 800 po č. 856, 859.
Újezd s č. 1 až 11.
Obec: Seloutky
Obec: Bedihošť
Dne: 25. 4. 2018 od 7:30 do 9:30
Dne: 20. 4. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: chatová lohodin. Vypnutá oblast: Celá ulice kalita Loupežník.
Husova (od č. 119 a 134 po č. 124 Dne: 25. 4. 2018 od 10:00 do 12:00
a 136).
hodin. Vypnutá oblast: chaty na
Obec: Dubany
parcelách K/723 a K/766/2.
Dne: 23. 4. 2018 od 7:30 do 9:30 Obec: Výšovice
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Dne: 25. 4. 2018 od 7:30 do 16:00
Dubany (mimo vodárnu, FVE). hodin. Vypnutá oblast: Výšovice

rekonstrukcí, oprav, údržbových
č.p. 162 až 169 a dále odběr z SR402
na čp.80.
Obec: Kralice na Hané
Dne: 25. 4. 2018 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: část Kralického Háje - od ul. Rovná (mimo
FVE) po RD s č. 98 a 129 za ČOV
(mimo ČOV), vč. fy. T-Mobile,
Duno, spol. s r.o.
Obec: Prostějov - Čechovice
Dne: 26. 4. 2018 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: k.ú. Čechovice - chatová oblast Za Vinohradem ohraničená č. chat 62, 37, 43,
44, 51, 57.
Obec: Otinoves
Dne: 26. 4. 2018 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
ve směru od Nivy vč. přilehlých ulic
po č. 16, 65, 233, 3, vč. podnikatelských subjektů ve vypnuté oblasti.
Dne: 26. 4. 2018 od 10:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce ve
směru od Drahan po křižovatku sm.
Niva, včetně ulice po č. 202.
Dne: 26. 4. 2018 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: od č. 26, 70
a 32 po konec obce sm. Rozstání a ZD, včetně přilehlých uliček
a skladu mlékárny, mimo areál ZD
a výroby mlékárny.
Obec: Prostějov
Dne: 26. 4. 2018 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: pravá strana ul. Olomoucká od č. 24 po č. 34.
Obec: Prostějov
Dne: 26. 4. 2018 od 9:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: bytový
dům Belgická č. 4.
Obec: Prostějov - Domamyslice
Dne: 26. 4. 2018 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: chatová lokalita Domamyslice - „Nad Drůbežárnou“.
Obec: Mostkovice - Čechovice
Dne: 26. 4. 2018 od 10:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: k.ú. Čechovice - chatová oblast Záhoří - ohraničená č. chat 2, 3, 36, 30.
Obec: Jesenec
Dne: 27. 4. 2018 od 7:00 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: podél silnice od č. 14 po konec obce směr
Konice s č.51, oboustranně od č.10
a 117 směrem k domovu pro seniory po č.3 a 59 (mimo smíšené zboží
a výroba lahůdek).
Obec: Prostějov
Dne: 27. 4. 2018 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: ul. Dolní č.
8 - 24, č. 26 - 30, výměníková stanice
Dolní, č. 26a, Ječmínkova č. 27.
Dne: 27. 4. 2018 od 12:00 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: bytové domy na ul. Werichova včetně
garáží, zahrady na ul. Okružní, parc.
č. 6380/1 a 6381/7.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Úterý 3. dubna 2018
www.vecernikpv.cz
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EXKLUZI

TREFA D
ERNÉHO
FOTBALISTY URČIC OPUSTIL

VNĚ

TAKÉ PLAJNER!

ZBOŽÍNEK
LOVIL
V KARLOVICÍCH
JJIŘÍ MOŽN
NÝ

URČICE Hned tři last minute změny se udály těsně před startem jarní části v kádru určického
kého Sokola.
TTým namočený do záchranářských starostí v I.B třídě Olomouckého KFS doplnili v posledním
ledním týdnu
přípravy Josefové Holčák s Adamcem, naopak v mužstvu již nechtěl po Michalu Trajerovi setrvat ani František Plajner. Novým
vým působištěm
šestadvacetiletého defenzivně laděného hráče se stal Kojetín, který opětovně vede exurčický trenér Tomšic a v jehož dresu nechyběl dokonce s kapitánskou páskou hrající Javořík, který měl přitom původně namířeno do Kralic na Hané! Vzájemný střet i přesto vyzněl jednoznačně pro Určice... VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 26
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V echách pod Kosí)em
budou orienta;ní závody
ČECHY POD KOSÍŘEM V zámeckém parku v Čechách pod Kosířem
proběhnou vůbec první závody v o-trail. A že nevíte, co to o-trail je? Jde
o orientační sport, kdy závodníci
podle přesného čtení map hledají
kontrolní body. Velkou výhodou
přitom je, že mohou společně závodit sportovci bez ohledu na fyzickou
kondici a případně tělesný hendikep.
Na závody se můžete přijít podívat
tuto sobotu 7. dubna od 10:30 hodin.
A jak přesně závody probíhají? „Princip
této disciplíny je v tom, že se závodník
pohybuje po cestách v terénu s podrobnou mapou, kde má kroužky zakreslenou polohu kontrolních bodů. Ty jsou
z cesty viditelné a v terénu jsou označeny
klasickými červeno-bílými lampiony.
V terénu se jich nachází obvykle ale více,
než je kroužků v mapě. Závodník má
určit, který z lampionů (nebo případně
žádný) odpovídá zákresu v mapě. Za
každý správně vyřešený kontrolní bod je
jeden bod do výsledků,“ sdělil Večerníku
Pavel Dudík, hlavní organizátor akce.
Aby se při rovnosti bodů za řešení stanovilo pořadí, je v závodě zařazena ještě

takzvaná časová kontrola. Každý tedy
dostane do ruky mapu se zakreslenou
jednou kontrolou až v okamžiku, kdy se
mu ukáže pět až šest lampionů. Měří se
čas, za jak dlouho odpoví a zda odpoví
správně.
V zámku budou uspořádány celkem
dvě klání. První začne v 10:30 hodin,
druhý pak ve 14:00 hodin a vyhlášení výsledků se předpokládá v 17:00
hodin. „Dva podniky pořádané v Čechách pod Kosířem jsou závody Českého poháru. Zúčastní se odhadem třicet
závodníků, z toho zhruba třetina bude
na invalidních vozících. Mezi účastníky
bude i mistryně světa z roku 2013 Jana
Kosťová, která je na vozíku, nebo mistr
Evropy z roku 2016 Pavel Kurfurst, který
žádný hendikep nemá,“ dodal Dudík.
Kastelán zámku Martin Váňa je z této
akce nadšen. „Za nás mohu říci, že jsme
si vytyčili jako jeden z cílů rozvoje našeho
zámeckého areálu podporu sportovních
odvětví, která jsou schopná být v symbióze s naším parkem, tedy nehrozí jeho
poškození. A když přitom můžeme podpořit sport u mladých nebo hendikepovaných, jsme o to raději.“
(tem)

SONDA
JIRKY
MOŽNÉHO

Nastávající soupeř Prostějova sice
v přípravě sedmkrát vyhrál a jen dvakrát prohrál, o jeho skutečné síle to
však mnoho nevypovídá, protože
si za soupeře vybral většinou slabší
týmy z Moravy i Slovenska. Něco jiného už je pak jejich jarní premiéra,
v níž opravdu šokovali proti ještě nedávno lídrovi MSFL!
Tým trenéra Martina Ondy přes zimu
posílil, mezi tři tyče přišel na hostování ze Slovácka brankář Vít Nemrava,

2x foto: Josef Popelka

Veselý povede daviscupový
rubriky
Večerníku
tým proti Izraelcm
OSTRAVA, PROSTĚJOV Novou
kapitolu historie rozepíše český
daviscupový tým, který 6. a 7.
dubna zahájí ve 2. kole evropsko-africké zóny cestu za návratem do světové skupiny. Prvním
soupeřem je Izrael, hrát se bude
v hale ostravské Sarezy.
„Tvoří se nový tým bez Radka
Štěpánka a Tomáše Berdycha. Mladí
kluci to nebudou mít snadné a budou potřebovat podporu fanoušků.
V Ostravě jsme se na ně vždy mohli
spolehnout, věřím, že to bude stejné
i tentokrát,“ doufá nehrající kapitán
týmu Jaroslav Navrátil.
V nominaci České republiky jsou Jiří
Veselý, Adam Pavlásek, Václav Šafránek
a deblista Roman Jebavý. V týmu je
také zkušený Lukáš Rosol, který se na
kurty vrací po zranění a v žebříčku klesl
na 241. místo. „Budeme spolu mluvit. Uvidíme, v jaké je formě a podle
toho se rozhodneme,“ poznamenal
k možné úpravě kvarteta pro víkendový souboj Navrátil.

Hrát se bude na antuce, což je
povrch, který soupeřům příliš
nesedí. „Neradii na ní hrají. Navíc
uvil s Jirkou Veselým.
jsem o tom mluvil
Cítí se na ní nejlépe a je to naše
jednička. Jeho slovo mělo svoji
enal daviscupovýý
váhu,“ poznamenal
kapitán.
án Harel Levy
Izraelský kapitán
varteto Dudi
nominoval kvarteto
říčku dvouhry
Sela (92. v žebříčku
ešem (250.),
ATP), Edan Lešem
8.) a Jonathan
Jišaj Oliel (618.)
ořadí čtyřhry).
Erlich (91. v pořadí
dehraje ve dvou
Celé utkání se odehraje
vé zápasy se hrají
dnech, jednotlivé
na dva vítězné sety. „Je to nové
a nezvyklé, pro oba soupeře ale
vní je stále stestejné. To hlavní
jné. Vítěz musíí získat tři body
a doufám, že too budeme my,“
přeje si Jaroslav Navrátil.
Pokud český tým Izrael
porazí, nastoupí
pí 14. až 16.
září do baráže o postup do
ny.
(lv)
Světové skupiny.

MAJSTRŠTYK:
M
ŠTYK:
Tomu se řříká vítězná premiéra se
vším všudy!
všudy Fotbalisté 1.SK Prostěneztratili přes zimní přestávku nic
jov neztrati
z formy na konci podzimní části a ve
prvním jarním utkání dokázali
svém první
4:1 a to dokonce na
zvítězit vysoko
vys
půdě soupeře.
soupe Domácí Hulín neměl
svěřencům kouče Machaly seproti svěřen
šanci.
bemenší šan
DEBAKL:
Prostějovští nohejbalisté TJ Sokol
Prostějovšt
I do nové sezóny nevstoupili pravou
v prvním utkání
nohou. Přestože
P
domácí půdě vedli nad rezervou
na domá
Modřic po
p pěti odehraných duelech
3:2, nakonec
nako se museli před svým
protivníkem sklonit. Absence Ftáčníka
Valenty se ukázala jako příliš
i kapitána V
citelná.
ÍSLO:
Foto: archív Veerníku

Eská;ko hostí v sobotu posílený Uherský Brod

PROSTĚJOV Nováček z Uherského
Brodu nebyl na své půdě na podzim
vůbec lehkým soupeřem, o čemž by
mohla hovořit přesvědčivá výhra
3:0. Zásadní pro vývoj utkání byla
tenkrát penalta, kterou domácí neproměnili, jinak by to mělo eskáčko
na slovácké půdě nesmírně těžké. To
samé lze čekat i tuto sobotu 7. dubna doma. Hraje se v areálu SCM Za
Místním nádražím v Prostějově od
15:30 hodin.
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který si proti Velkému Meziříčí odbyl
v novém dresu premiéru. Pustil pouze
jedinou trefu Simra ze začátku zápasu,
domácí pak výsledek otočili a favorita
dokonale zaskočili, když vyhráli vysoko 5:1! Trenér Onda naordinoval
svým svěřencům důslednou eliminaci
útočné síly týmu z Vysočiny, totéž se
dá očekávat v sobotu, kdy bude strážený zejména Kroupa.
Proti Velkému Meziříčí nastoupila
sestava Nemrava – David, Vrága, Ne-

vařil – R. David, Šálek, Mančík (70.
Jaroněk), Pochylý, Sklenář (85. Josefík) – Dolina, Žůrek (77. Michalec).
„Čekáme těžký zápas, protože víme,
že budeme hrát do plné obrany. Na
tento způsob hry se musíme dobře
nachystat a v žádném případě nic
nepodcenit. Musíme hrát disciplinovaně a nenabídnout soupeři snadnou možnost ke skórování. Musíme
podat kolektivní výkon a věřím, že
tři body zůstanou v Prostějově,“ řekl

k utkání trenér 1.SK Prostějov Oldřich Machala.
Obtížnosti duelu jsou si vědomi i hráči. „Teď půjde o to ten dobrý vstup
potvrdit doma, uvést se před vlastními diváky. Uherský Brod nebude určitě jednoduchý. To bude trošku jiný
zápas. Počítám s tím, že Brod zaleze do
obrany a my budeme muset bránu dobývat, ale je potřeba to zvládnout a potvrdit tyto body z venku,“ potvrdil za
všechny kapitán Karel Kroupa. (tok)

HISTORICKÁ VÝHRA JE TU!

ŠKATULATA LAST MINUTE

POSTOUPÍ OP T MORAVANÉ?

No, přišlo to asi mnohem dříve, než se čekalo. Již
ve své premiérové sezóně mezi divizními soupeři
se fotbalistky Držovic dočkaly po sérii menších
i větších porážek premiérového vítězství. Pravda, nejde tak úplně o prní rok, část týmu strávila
v Držovicích již předešlou sezónu, tehdy se však
ještě hrálo pod hlavičkou AFK Prostějov City.
Nic to ovšem nemění na faktu, že Tomáš Jetel
odvedl se svými hráčkami velký kus práce a že se
jim povedlo to stejné, co v okrese dosud jen Kostelci na Hané a Mostkovicím. Již zimní posílení
a výsledky z přípravy naznačovaly, že by se něco
mohlo urodit, a týmu zcela padlo do not, že začínal proti papírově nejslabšímu soupeři, Velké
Pavlovice totiž krom podzimního vzájemného
souboje vyšly ve zbylých případech také naprázdno. Pro celý tým tak jde o důležité a výrazné povzbuzení, porážky sice budou přicházet i nadále,
avšak hlavní aktérky už vědí, jaké to je dotáhnout
slibně rozehraný zápas až do vítězného konce.
Něco takového se jim ještě jednou či dvakrát
může podařit ještě během jarní části této sezóny.

Půlnoc ze soboty na neděli byla důležitá nejen
tím, že začal křesťansky nejvýznamnější den v celém roce, avšak také proto, že se naopak uzavřelo
přestupové okénko v amatérských fotbalových
soutěžích. A co se nestihlo do konce března dojednat, to půjde znovu uskutečnit až po skončení
ročníku. Velkou aktivitu vyvinuly v samotném
závěru i některé kluby z Prostějovska, jimž se tak
podařilo na poslední chvíli přivábit kýženou posilu. Nejvíce živo bylo asi v Určicích, které ukázaly
prstem na dva hráče z pomezí severní Moravy
a Slezska, aby poté po vzájemném souboji pustili
do Kojetína jiného fotbalistu. Stejně tak i Kralice doplnily mužstvo, když vedle Patrika Gábora
dorazil talentovaný mladík z Olomouce, naopak
David Javořík zůstal v Kojetíně. Právě změny soupisek na sebe strhávají velkou pozornost a jsou
zdrojem řady spekulací a domněnek, kdo by kam
mohl zamířit. Jejich realizaci je nyní na několik
měsíců konec a diváci se mohou soustředit čistě
na dění na zelených trávnicích a sledování, jak které zápasy dopadnou.

Stalo se již takovou malou tradicí, že osazenstvo
WSM Ligy doplňují celky z východní skupiny
druhé ligy. Stalo se tak nedávno v případě Šumperka, Havířova, Prostějova, Přerova, Frýdku-Místku
i Vsetína, nyní se o prodloužení této série pokusí
hokejisté Poruby. Ano, zřejmě by šlo o další projekt extraligové farmy, při němž by šlo navázat užší
spolupráci s nedalekými Vítkovicemi, avšak v tuto
chvíli se jedná o tým, který může být z dané trojice
zdejším fanouškům nejsympatičtější. V jeho kádru se nacházejí nejen prostějovský rodák David
Zachar, ale i řada dalších bývalých Jestřábů, které
koučuje exprostějovský kouč Tomáš Sršeň. Také
cesta na Ostravsko by díky současné dálniční síti
íti
nebyla příliš náročná. Zřejmě hlavním vyzyvateelem v bitvě o jediné postupové místo bude dobře
ře
známý Havlíčkův Brod těžící z produktivního
dua Endál-Třetina, třetím do party je Jablonec
nad Nisou. Klub založený v roce 1996 táhnou
bývalí extraligisté Demel, Víšek či Holub a na
pořadu by tak byl více než tři sta padesát kilomet-rů dlouhý výlet pod Jizerské hory.
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Z této pozice vstupovali basketbalisté
BK Olomoucko do nadstavbové
části Kooperativy NBL a ze stejného
umístění naskočí také do vyřazovacích bojů nejvyšší soutěže. S největší
pravděpodobností to znamená, že
svěřenci trenéra Benáčka narazí na
třetí celek konečného pořadí, kterým bude BK Opava.
VÝROK:
„NEJLEPŠÍ TO URIT
JE PRO RODIE.
NEMUSÍ SI VYBÍRAT,
KTERÉ Z NÁS DAJÍ
PEDNOST“
Nahrávačka prostějovského volejbalového týmu žen MICHAELA
ZATLOUKALOVÁ přiznala, že
čtvrtfinálovou sérii proti Přerovu
si užívala nejen se sestrou Lucií na
straně soupeřek, ale i celou rodinou...
KOMETA:

TOMÁŠ BÁRTA
Velm dobře si při úvodním podniku
Velmi
letošní sezóny ve Velké Bíteši počínaletoš
prostějovští cyklisté PARDUS-TUli pro
F když odílovému odchovanFO,
ci
c Tomáši Bártovi dvaadvacáté
místo
m v celkovém pořadí stačilo
na
n bronz v kategorii U23! Stejný
n závodník pak následně mezi
svými
sv vrstevníky dojel druhý na
Velké ceně Hlohovce.
Ve

´
menicko

´
´
zapasove

fotbal

KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „B“:
12. kolo, sobota 7. dubna: Brodek
u Prostějova – Ústí (15.30), Pivín –
Kozlovice (13.00), Otaslavice – Kojetín (13.15), Němčice nad Hanou
volno.

KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „A“:
12. kolo, neděle 8. dubna, 10.00
hodin: Hvozd – Tovačov, Mikulovice – Protivanov, Plumlov – Loštice,
Kralice na Hané – Dub nad Moravou (13.15).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
16. kolo, sobota 7. dubna: Olšany
– Mohelnice (13.15), Chomoutov
– Čechovice (13.15), 1.HFK Olomouc – Určice (10.00), Velké Losiny – Konice (neděle 8.4., 10.00).

1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
16. kolo, neděle 8. dubna, 15.30
hodin: Bělotín – Plumlov (sobota
7.4., 15.30), Kojetín – Němčice nad
Hanou (sobota 7.4., 15.30), Kostelec na Hané – Určice, Brodek u Přerova – Lipová, Čechovice – Opatovice, Protivanov – Mostkovice.
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
16. kolo, neděle 8. dubna, 15.30 hodin: Klenovice na Hané – Lipník nad
Bečvou (sobota 7.4., 15.30), Smržice
– Želatovice „B“ (sobota 7.4., 15.30),
Tovačov – Haná Prostějov, Pivín –
Ústí „B“, Kojetín „B“ – Vrchoslavice.
LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
16. kolo, sobota 7. dubna, 15.30
hodin: Třeština – Jesenec.
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
15. kolo, sobota 7. dubna, 15.30
hodin: Vrahovice – Brodek u Konice, Nezamyslice – Ptení, Určice
„B“ – Dobromilice, Čechovice „B“ –
Hvozd, Brodek u Prostějova – Tištín
(neděle 8.4., 15.30), Vícov – Otaslavice (neděle 8.4., 15.30), Výšovice –
Horní Štěpánov (neděle 8.4., 15.30).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SK. „B“:
11. kolo, neděle 8. dubna: Mostkovice – Velké Pavlovice (10.00, Podhajský), Držovice – Vsetín (15.30,
Grečmal).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:
20. kolo: 1.SK Prostějov – Třinec
(sobota 7.4., 10.15, Křepský – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
20. kolo: 1.SK Prostějov – Třinec
(sobota 7.4., 12.30, Ol KFS – Křepský, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
20. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Uničov (neděle 8.4., 10.15, Páral – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
20. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Uničov (neděle 8.4., 12.30, Ol KFS – Páral, Ol KFS).

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
20. kolo: 1.SK Prostějov – Uherský
Brod (sobota 7.4., 15.30, rozhodčí:
P. Dorušák – Drozdy, Gasnárek).
CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
16. kolo, sobota 7. dubna, 15.30 hodin: Kralice na Hané – Želatovice.
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
16. kolo, neděle 8. dubna, 15.30
hodin: Konice – Bělkovice.
ALEA SPORTSWEAR
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čkal tříbodové soutěžní premiéry na
Hané. Právě jeho tým předstihl svého
víkendového soupeře a posunul se již
na třetí místo za vedoucí Lutín a druhou rezervu Holice.
„Mám obrovskou radost! Zápas mohl
dopadnout jakkoliv, vyhrát jsme mohli
my i domácí, kluci ale do toho dali srdíčko
a přineslo jim to vítězství. Od začátku svého působení jim vštěpuji nasazení, výkon
i sebevědomí a jsem hrdý na svůj tým,“
rozplýval se někdejší mistr Evropy do jednadvaceti let. Právě kolektivní výkon, nevypuštění žádného souboje a enormní úsilí
byly základními stavebními kameny pro
export tří bodů zpod Jeseníků na Prostějovsko, v těchto vlastnostech hosté předčili

svého soupeře. „Klobouk dolů před mužstvem, kluci to zvládli fantasticky a obětovali se pro výsledek. Takto se hrají vítězné
zápasy a jsem rád, že osm týdnů přípravy
nás k tomuto dovedlo. Kluci do zápasu
dali všechno, chtěli a dokázali se prodat. Je
to odměna nejen pro mě, ale i mého předchůdce,“ užíval si euforie.
Střeleckou fazónu z přípravného období,
kdy se zaskvěl hned několika hattricky,
si i do startu krajského přeboru přenesl
Josef Cibulka. Ve čtyřiatřicáté minutě šli
Kraličtí do vedení právě po jeho zdařilé individuální akci - 0:1. „Podržel míč,
naznačil přihrávku a vymetl šibenici. Po
individuální chybě na začátku druhé půle
jsme sice inkasovali na 1:1 a ocitli se v malém útlumu, ukázala se ale síla mužstva.
Vyložených šancí moc nebylo, pak ale
přišla standardka a chvíle pro Nečase. Je
to nadstandardní hráč a pochopil, že jeho
role je pod hrotem,“ liboval si Kobylík nejen při akci, kterou zakončil v osmašedesáté minutě Lukáš Krobot – 1:2. V závěrečných minutách pak ještě hosté připojili
pojistku, o niž se postaral střídající Daniel
Halenka - 1:3. No a poté už přišla chvíle
pro taktické zásahy do sestavy. Tronečka, který naskočil místo střelce úvodní
branky nahradil v nastaveném čase Répal,
toho pak jen po pár desítkách sekund vystřídal teprve osmnáctiletý Svozil. „Všichni hráči šli vítězství naproti. Domácí také
měli šance a bylo to jen o tom, kdo dá
rozdílový gól. Musím ocenit výkon a férový přístup Losin, také rozhodčí si vedli
dobře,“ pochvaloval si Kobylík.
Druhou herní zastávku na cestě jarní
částí obstará v sobotu domácí duel
s Želatovicemi, začíná se v sobotu
o půl čtvrté odpoledne. „Musíme pokračovat v naší hře, plnit si základní úkoly a podporovat se mezi sebou. Toto byla
první vlaštovka a mohou přijít i porážky,
je to i morálně volních vlastnostech.
Vyžaduji po klucích chuť, vůli, nasazení a také sounáležitost,“ podotkl před
soubojem proti osmému celku tabulky.
(jim)
Statistiky z utkání a aktuální tabulku
najdete na straně 21

Kobylík začal vítězně,
Kralice dobyly Losiny

Úřadující mistři Evropy do sedmnácti
let ze Španělska vlétli na svého soupeře ze Srbska s plnou vervou. Zejména
pak Victor Molleja z Atletico Madrid
provětrával srbskou obranu svými
častými výpady po křídle. Také první
šanci svému parťákovi Nabilu Touaizimu z Manchesteru City připravil
tento sedmnáctiletý rychlík. Dobrý
zákrok předvedl Lazar Slavkovič v srbské bráně. Ve dvacáté minutě však už
byl krátký na pokutový kop, který po
faulu právě na již zmiňovaného hráče
Atletika proměnil pro změnu mladík
z bílého baletu Miguel Gutierrez Ortega – 1:0. I nadále Španělé ukazovali,
že jsou právem považováni za jeden
z nejlepších světových týmů, druhý
zásah však v obrovském tlaku nepřidali, pouze orazítkovali tyč srbské branky. Zákonitě proto musel přijít trest na
straně druhé. Ojedinělý výpad Srbů
v prvním poločase zužitkoval Kristijan
Belič z anglického West Hamu a stanovil tím poločasové skóre 1:1.
Druhá půle již byla vyrovnanější, naopak do větších příležitostí se dostávali hráči z Balkánského poloostrova,
španělského gólmana však překonat
nedokázali. Jak čas ubíhal, bylo jasné,
že se toho na hřišti už příliš neodehraje, což se také v závěru potvrdilo.

Josef POPELKA

PROSTĚJOV Soupeři české reprezentace do sedmnácti let se na
závěr elitní fáze kvalifikace o evropský šampionát, který bude
v květnu hostit Anglie, utkali o postup na prostějovském fotbalovém
stánku. První poločas úterního
mače ještě nabídl několik fotbalových akcí a po jedné brance na
obou stranách, druhá půle, zvláště
pak její závěr, se zrakům pětistovky přihlížejících nezamlouval... Po
vytoužené remíze si nakonec vstupenku na závěrečný turnaj zajistila
obě družstva.

Branky: 33. Belič - 20. Gutierrez (P)

www.vecernikpv.cz

klikni na
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Nejméně poslední pětiminutovku,
včetně nastaveného času, si totiž
čtveřice srbských obránců míč navzájem vyměňovala, bez jakékoliv
snahy dostat míč na polovinu soupeře. Španělští mladíci se do příliš velkého pohybu také nenutili,
a z toho důvodu si vysloužili pískot
a odchod většiny diváků ještě před
závěrečným hvizdem. Důvodem
byla skutečnost, že předchozí zápas srbské sedmnáctky s Ukrajinou byl za neoprávněný start dvou
ukrajinských hráčů kontumován
v jejich prospěch. Remíza tedy
zajistila Srbům postup z první pozice, stejně tak Španělé se na závěrečný turnaj kvalifikovali z místa
druhého. Jen je škoda, že už v této
věkové kategorii, byť jde týmům
o hodně, je možno vidět takové nesportovní gesto. Závěrečná radost
obou týmů tuto skutečnost jen
umocnila...
„Jsem nesmírně rád, že se nám nakonec podařilo postoupit. Turnaj jsme
rozehráli skvěle, ztrátou ve druhém
utkání jsme si postup hodně zkomplikovali, ale štěstíčko se k nám nakonec přiklonilo, je z toho dokonce
první pozice. Kluci si to za celou
kvalifikaci zasloužili a teď si jedeme Euro užít. Míč je kulatý a stát se
může cokoliv,“ okomentoval radostnou událost srbský kouč Ivan Jevič.
Bezbrankovou remízou s Ukrajinou napsali čeští reprezentanti do
sedmnácti let tečku za svojí cestou
v kvalifikaci o nakonec nedosažené evropské mistrovství. Svěřenci
trenéra Bejbla v Olomouci nevyužili dlouhou přesilovku, na prahu
druhého poločasu přestáli dokonce
pokutový kop a nakonec sami nevyužili ani jedinou z několika slibných
situací. Výběr U17 proti Ukrajině
vyšel opět střelecky naprázdno stejně jako v předchozích duelech proti Srbsku a Španělsku a s fází Elite
round se loučí se ziskem jednoho
bodu na posledním místě tabulky.
„V ofenzivě jsme se proti soupeřům
ve všech zápasech prosazovali velmi
těžko. Ty schopnosti a dovednosti
zatím nejsou na takové úrovni, aby
byly efektivnější. V tom vidím obecně zatím největší nedostatek této
věkové kategorie“ uvedl trenér české
reprezentace Radek Bejbl.

Foto: Josef Popelka

BYLI JSME
U TOHO

Závěr kvalifikace se stal fraškou...

1:2

vat, výsledek se už ale nezměnil a všechny tři body tak putovaly na Hanou!
„Máme silnější kádr a už jsme přestali
hrát kopanou, ale začali hrát fotbal. Holky
pochopily, kdo má kde jaké místo, plní pokyny a už začínají chápat, co s míčem. Namotivovala nás již remíza s Mostkovicemi
v přáteláku a platí, že kdo umí s míčem trochu víc, tak tvoří, kdo trochu míň, tak spíše
brání. Bránili jsme, tvořili i útočili, asi jsme
Pavlovice i zaskočili,“ liboval si a současně
poděkoval oddílovému vedení za veškerou
dosavadní podporu.
Utkání podle něj bylo víceméně vyrovnané a to i na šance, prim ale hrály jeho brankářka i střelkyně. „Měli jsme trochu víc ze
hry a držení míče mohlo být tak šedesát
na čtyřicet pro nás. Třeba Dorotovičová
se dostala do tří čtyř šancí, kdy šla sama
na bránu, takže jsme klidně mohli dát i pět
gólů, stejně tak ale i Langerová zachytala.
Holky byly šťastny a nadšeny, nakoplo je
to a dodalo povzbuzení do dalších zápasů,“
mnul si ruce.
I vzhledem k tomu, že má kádr rozdělen
víceméně na dvě části, kdy jedna polovina pochází z Prostějovska a druhá dojíždí
z Mohelnicka, chtěl by rozšířit zdejší základy a zájemkyně mohou přijít na jakýkoliv
trénink. „Scházíme se ve středu a v pátek od

půl páté. Není problém přijít a zkusit si to,
střídá se hokejově a každé holce najdu místo v družstvu, když bude chodit trénovat
a jezdit na zápasy,“ zve Jetel nová děvčata.
Zatímco úvodní půlrok tak jeho svěřenkyně zakončily s nulou na bodovém kontě
a skóre 4:75 z devíti soubojů, jaro začaly ve
zcela jiném duchu a bodově se již dotáhly
na předposlední Velké Pavlovice. „Urazili
jsme veliký kus cesty a nečekal jsem, že to
půjde tak rychle. Jsem realistou a nemůžeme očekávat, že budeme vyhrávat každý
zápas, ještě jsou ale otevřené i další body
a nemuseli bychom skončit poslední,“
pomýšlí na úspěchy i v dalších víkendech
a posun tabulkou.
O velké překvapení se mohou hráčky
Držovic pokusit v neděli od půl čtvrté,
kdy přivítají vedoucí Vsetín. „Chci věřit,
že i když prohrajeme, tak to nebude takový
debakl jako na podzim u nich a budeme
vyrovnanějším soupeřem. Čeká nás těžký
soupeř, očekávání jsou ale velká a věřím,
že přijde i spousta lidí a bude se hrát pěkný fotbal. Holky půjdou do utkání naplno
a nevzdají se, nenechají soupeři body jen
tak,“ těší se na víkendový svátek Tomáš Jetel.
(jim)
Statistiky z utkání a aktuální
tabulku najdete na straně 21

verdikt konický lodivod Petr Ullmann.
Velikonoce tak strávili jeho hráči v poklidu, namísto mistrovského či přátelského utkání dostali čtyři dny volno
a po čtvrtečním tréninku se sejdou až
dnes, v úterý 3. dubna. „Sezóna bude
dlouhá a náš program nacvakaný, čeká
nás i semifinále poháru proti Hustopečím. Chtěl jsem, aby kluci na chvíli
vypli a přišli plni chuti. Ve čtvrtek jsme
ještě trénovali v Jesenci na trávě, teď se
vrátíme zpět na umělku a potrénujeme
v úterý, středu a pátek,“ představil předzápasový program.
Samotný duel přijde na řadu v neděli od 15:30 hodin a soupeřem bude
aktuálně desátý celek „A“ skupiny I.A třídy, který má sice jen bod
k dobru na předposlední Haňovice,
avšak o víkendu výrazně potrápil
jinak suverénní Litovel. „Nečeká nás
lehký soupeř. V sobotu dvakrát vedli a nakonec prohráli jen o gól, půjde
o houževnaté mužstvo, které bude bojovat. Musíme se dobře připravit, bude
to jen o nás, jak se prosadíme. Do jara
chceme vstoupit vítězně, poté nás čekají další soupeři ze spodní části tabulky Náměšť s Moravským Berounem.
Chceme získat minimálně sedm osm
bodů, je to v našich silách,“ vysnil si Ullmann.
(jim)

 Na podzim jste měl dobrou střeleckou formu, na niž jste dnes navázal. Můžete popsat svoji poněkud
krkolomnou branku?
„Vedli jsme 1:0 a chtělo to navýšit ve-

TOMÁŠ KALÁB

HULÍN Druhý nejlepší střelec prostějovského eskáčka v podzimní
části se našel i v prvním zápase jara
v Hulíně. A byl to gól přímo šitý na
míru. Dvojice Koudelka - Šteigl
ukázala, jak má vypadat založení
a zakončení brejkové situace. Jan
Šteigl (na snímku) sice střílel hodně z úhlu, měl ale patřičnou dávku
štěstí.

dení. Dostal jsem balón, udělal jsem
kličku gólmanovi a se štěstím mi to
tam spadlo. Jsem za to rád, protože
tyto brejkové situace my, ofenzivní
útočníci - rychlostně vybavení, musíme dávat. Jsem rád, že jsem to potvrdil
a že jsem trenéra a kluky nezklamal.“
 Takže spokojenost s výkonem?
„Popravdě bych chtěl trošku sám sebe
pokárat. Každý zápas nastupuji s tím,
že dám co nejvíc gólů a dnes jsem jednu velkou šanci nevyužil, tak doufám,
že pokud v příštím zápase zase nastoupím od začátku, tak tyhle góly budu
dávat. Jinak jsem rád, že to dopadlo,
tak jak to dopadlo, a aspoň ten jeden
gól tam padl.“

Foto: Josef Popelka

 Takový vstup do sezóny jste si
asi přáli?
„To ano. Hlavně jsme chtěli Hulínu
vrátit domácí porážku. V každém zápase chceme ukázat, že patříme výš,
tedy do druhé ligy.“

přeje si záložník JAN ŠTEIGL

„Chceme dokázat, že patříme výš,“

KONICE Nečekaný týden přípravy
navíc vyfasovali na počátku svátečního prodlouženého víkendu fotbalisté Konice. Původně se měli v sobotu 31. března představit v České
Vsi, aby tři a půl hodiny po poledni
nastoupili proti tamějšímu oddílu
SK Řetězárna, počasí však bylo proti
a nový termín duelu byl stanoven na
úterý 1. května.
„Uvítal jsem to. Získali jsme tři tréninkové jednotky k dobru. Hřiště nebylo
v dobrém stavu a nedal by se na něm
hrát hezký fotbal, raději tam pojedeme
až v květnu a do jara vstoupíme doma na
umělce proti Bělkovicím,“ nezlobil se na

Konice s etzárnou nehrála, do Jeseník se vydá až v kvtnu

VELKÉ PAVLOVICE, PROSTĚJOV
Pro velikonoční pomlázku se sice chodilo až v pondělí a navíc v mužském
podání, avšak pro jednu takovou odměnu za vyšmigrustování se zastavily
fotbalistky Držovic hned uplynulou
sobotu odpoledne. Od půl čtvrté se
představily na trávníku Velkých Pavlovic a přibližně o dvě hodiny později
mohly slavit historicky první dívčí
vítězství v dějinách oddílu. Cesta zpět
na Hanou tak byla i díky všudypřítomným vinným sklípkům nesmírně veselá a příjemná.
„Už jsem se trošku uklidnil a snažím se být
nohama zpět na zemi, je to úplná fantazie,
vyhrát zápas je pro nás malý zázrak! Naše
první výhra a ještě k tomu venku,“ rozjasnil se jako obloha bez mráčků trenér vítězek Tomáš Jetel.
Již v 7. minutě zajistila hostům vedení
Veronika Ondrová, stejná hráčka pak
v osmaosmdesáté minutě zvýšila na
2:0. Domácím se sice vzápětí podařilo
dotáhnout a závěr zápasu zdramatizo-

VEP
DRŽ

a slaví první výhru!

Prostjov rozdal vstupenky na EURO Držovice šokovaly na jihu

VELKÉ LOSINY, PROSTĚJOV Teprve podruhé za posledních čtrnáct
let se podařilo fotbalistům Kralic
naplno bodovat na půdě Velkých Losin. Neoblíbenému soupeři zasadili
v jarní premiéře první ránu ještě před
přestávkou a nenechali se vykolejit
ani vyrovnáním záhy po začátku druhé půle, na tuto změnu skóre našel
jediný regionální zástupce v nejvyšší
krajské soutěži hned dvojnásobnou
odpověď. David Kobylík se tak do-

VEL
KRA

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ
PŘEBOR:
K

PROSTĚJOVSKO Pouze sedm regionálních mužstev zasáhlo do prvního jarního pokračování„B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS. Jako raketa vstoupily do zbytku sezóny Určice, které se nijak nemazlily
s Kojetínem a díky hattricku Petra Halouzky a dvěma brankám nové posily Holčáka zdolaly Kojetín 5:0.
Podobně vysoko padl Protivanov v Dubu a nevedlo se ani Mostkovicím doma proti Brodku u Přerova,
v regionálních soubojích pak Plumlov vyzrál na Kostelec a Čechovice nezaváhaly na půdě Němčic.
Nenastoupili pouze hráči Lipové, jejich souboj s Bělotínem se uskuteční až na počátku května.

FK Nmice
nad Hanou
TJ Sokol
echovice

Branky: 25. V. Vojtíšek – 38. Omelka,
50. Hejč, 64. Složil, 82. Chytil. Rozhodčí: Langhammer – Straka, Foral.
Sestava Mostkovic: Lukáš – Kazda
(86. Bureš), Chmelař, Milar, V. Vojtíšek
(76. Dadák), Frýbort (68. Šlambor),
M. Vojtíšek P. Zapletal, Doseděl, Sedláček, Bošek. Trenér: Jiří Kamenov st.

TJ Sokol
Mostkovice
FK Brodek
u Perova

TJ Haná
Prostjov
TJ
Smržice

velice rychlými a šikovnými hráči, tí v koncovce a to jsme neměli, naopak
a první půle byla vyrovnaná, nám se jsme udělali chybu.“
naštěstí podařilo v její poslední minuTJ Sokol
tě dát gól, ve druhé půli byly Smržice
PK
Vrchoslavice 1946
lepší. Mohli jsme sice z brejků rozhod- 1:2
TJ Sokol
nout, oni ale držely míč a dostávaly se
(1:0)
v Pivín
do více šancí. Výborně zachytal gólman Marák, díky němu jsme zvítězili.“ Branky: 23. T. Hradil – 81. Trajer.
Rozhodčí: Petr – Kryl, Hrbáček. SeHodnocení trenéra Smržic
stava Vrchoslavic: J. Loučka – ZaPetra Gottwalda:
tloukal, Holub, Trávníček, Coufalík
„Jednoznačný zápas, který měl vyznít (75. P. Horák st.) – Machálek, M. Hov náš prospěch. Měli jsme o dobrých pět rák ml., R. Panáček, Fialka – T. Hradil,
gólových šancí víc, jenže jsme žádnou M. Hradil. Trenér: Miroslav Panáček.
neproměnili. Celý druhý poločas se hrál Sestava Pivína: Fürst – M. Bartoník,
na jejich polovině, Haná jen těžila z brej- Pospíšil, T. Vrba, R. Švéda – Tydlačka,
ků a nepotrestala nás jen proto, že nemá Valtr, M. Svozil, Šišma – J. Svozil ml.,
žádného koncového hráče, pouze býva- Trajer. Trenér: Jaroslav Svozil st.
lé tenisty. V první půli jsme trefili břevno,
poté Kotlár sám na malém vápně netrefil Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:
balon, Kalandřík a Dostál se nedomluvili, vzápětí Dostál sám na malém vápně „Po celý zápas jsme Pivín tlačili a byli
po rohu přestřelil bránu. Ostřelovali jsme lepší, dařilo se nám i proti větru, nejsme je, jenže když jsme trefili bránu, vy- dávali jsme ale góly. S výkonem mužstva
chytal nás gólman. Jsem zklamaný. Dát jsem spokojen, byli jsme fotbalovější,
gól v první půli, tak bychom si tři body snažili jsme se hrát po zemi a naopak
odvezli. Kluci mě mile překvapili, takhle Pivín si nevytvořil nic. Uznávám, že také
bychom chtěli hrát fotbal, bohužel naše bojoval, mohli jsme ale vyhrát. Chlapům
zakončení je tragédie. Potřebujeme štěs- nemůžu nic vyčíst, makali, snažili se, ne-

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

Lasovský – Vachutka, Winkler. Sestava Klenovic: Klimeš – Spálovský (46. Grepl), Cetkovský, Pospíšil,
César – Frys, Dreksler, Liška (84.
Borovský), Rozehnal, Popelka (46.
Varga) – Štěpánek. Trenér: Vladimír
Horák.

„Utkání bylo takové neupravené, až
bych řekl chvílemi nefotbalové, ale
s tím jsem tak trochu počítal, protože
šlo o první zápas. Terén, i když pro
obě mužstva stejný, byl nepříjemný, hřiště hrbolaté, což si myslím, že
také dost ovlivnilo utkání. Nedostávali jsme se tak do kombinace, jak
bychom chtěli. Tím pádem to byl
bojovný zápas se spoustou osobních
soubojů a také o vůli, což si myslím,
že z naší strany jsme tohle zvládli. Do
druhé půle jsme změnili herní styl.
Nastoupili rychlostnější hráči a to se
TJ Sokol Horní
nám osvědčilo. Také poslední střídáMoštnice
ní nám vyšlo, kdy Marek Borovský
0:1
TJ Sokol
(0:1)
nahrál na branku. Jsem tak spokojeKlenovice na Hané
ný, byli jsme nakonec o ten kousek
Branka: 86. Dreksler. Rozhodčí: šťastnější.“
(jim, jp)

„Jsem velice spokojen, konečně jsme zabodovali venku. Zápas byl hodně ovlivněn
silným větrem, dělal si s balonem, co chtěl.
Do utkání jsme vstoupili dobře, neproměnili jsme ale asi tři gólovky a vymstilo se
nám to po rohovém kopu, kdy jejich hráč
krásně trefil z vápna odražený míč, všechna
čest. Ve druhé půli jsme chtěli dát míč na
zem a vyrovnat, to se nám nakonec podařilo a máme hned dva body. K rozhodčím se
nechci vyjadřovat, při vyrovnání jsem ale
žádný faul neviděl. Měli jsme tam dvě penaltové situace a Svozilové byli dokopaní,
na každého bylo pětadvacet faulů. Za lepšího počasí bychom soupeře porazili, vítr
nám ale dělal problém v kombinaci.“

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

dali ale gól. Nejsem ale spokojen s výkonem hlavního rozhodčího. Vyrovnávací
gól padl po faulu na našeho hráče a také
některé další zákroky nebyly trestány.“

3:0
MUTĚNICE, PROSTĚJOV Výsledkově se vstup do druhé poloviny divizního ročníku hráčkám
Mostkovic nevydařil. Neopakoval
se podzimní scénář, kdy si Mutěnice hned dvakrát vypracovaly na
Hané drobný náskok, avšak poté
domácí fotbalistky dokonale obrá-

MUT
MOS

tily skóre. I tentokrát se sice Jihomoravanky ujaly vedení, avšak na
svém trávníku již zvrat nepřipustily
a pohodlně si dokráčely k tříbrankové výhře.
„S hrou jsem byl spokojen. Byly tam
sice chyby, holky ale makaly. Plnily,
na čem jsme se domluvili, Mutěnice
ale byly lepší. Je to možná překvapení, v zimě ale posílily z Hodonínska
a mají mezi sebou mimo jiné jednu
zkušenou hráčku, co určitě prošla
vyššími soutěžemi, dělala nám velké

problémy,“ uznal kvalitu soupeře nový
kouč Mostkovic Robert Karafiát.
Na vedoucí branku se dlouho nečekalo.
Běžela teprve třináctá minuta, když se
prosadila Lenka Lamáčková. Domácí
kapitánka už měla poměrně snadnou
pozici, když dorážela do odkryté brány.
„Po naší levé straně prošla hráčka Mutěnic a poslala přihrávku před bránu,
kterou sice Verča vystihla, neudržela ji
ale, míč jí vypadl a jako první k němu
doběhla soupeřka,“ popsal Karafiát
úvodní a nakonec i vítězný zásah.

Další dvě trefy pak přišly až po změně stran. Nejprve se dvacet minut
před koncem trefila po chybě v hostující rozehrávce Ivana Horecká,
poté v závěrečné desetiminutovce
dokonala výsledek Hana Svobodová.
„Mutěnice měly i další šance, jenže
je nedokázaly proměnit. Buď mířily
vedle, nebo je vychytala naše brankářka. My jsme zahrozili z rohu, kdy
Domesová hlavičkovala na první tyči
nad. Poté prošla mezi beky Ošťádalová, netroufla si ale dál a z hranice

šestnáctky vystřelila vedle. Ve druhé
půli jsme měli náznaky, ale nedotáhli
jsme je do konce,“ přiblížil nejsvětlejší útočné momenty svého družstva.
Spravit chuť si budou moci Mostkovice v neděli od 10:00 hodin
proti Velkým Pavlovicím, na podzim se právě hanácký výběr radoval
po brankách Domesové, Barbory
Karafiátové a Koudelkové z vítězství
3:1.
(jim)
Statistiky z utkání a aktuální
tabulku najdete na straně 21

Mostkovičanky se z Mutěnic vrátily s prázdnou

„Vyrovnaný zápas, jemuž by možná
slušela remíza, my jsme ale dali o gól
víc. Věděli jsme, že Smržice mají
mladé a talentované mužstvo, nám
naopak chyběl a bude chybět Gábor, museli jsme se navíc přizpůsobit
tomu, že jsme neměli zimní přípravu,
takže jsme museli hrát ještě více z bloku. Snažili jsme se hrát co nejméně
nahoru dolů, protože hosté disponují

Hodnocení trenéra Hané
Prostějov Daniela Koláře:

Branka: 45. Petržela. Rozhodčí:
Spurný – Majer, Bašný. Sestava Hané:
Marák – Trnavský, Ohlídal, Čermák,
M. Kolář (42. Vyskočil) – Strouhal
(72. Jančiar), Kaprál, Krupička, Jakub
Novák – Zatloukal (81. Jiří Novák),
Petržela (46. Světlík). Trenér: Daniel
Kolář. Sestava Smržic: Volf – Pírek
(63. T. Studený), Zbožínek, Klus,
Vařeka – Procházka, Kotlár, Dostál –
Kalandřík, Kiška – Martinák (52. M.
Studený). Trenér: Petr Gottwald.

1:0
(1:0)

Haná ubránila Smržice, Pivín dobyl Vrchátka, vyhrály i Klenovice

I.B třída skupina A

TJ Sokol Dub
nad Moravou
SK
Protivanov

1:4
(1:1)

Branky: 25. Šálek, 51. Hronek, 59. Doseděl, 67. Rychlý, 82. Pazdera – 9. Milar.
Rozhodčí: Drápal – Perutka, Petr. Sestava Protivanova: M. Piták – Ženata,
Dvořák, M. Sedlák, Z. Pospíšil (46. D.
Sedlák) – Sekanina, Růžička – Musil
(46. Kropáč), Milar, Liška (59. R. Sed- Hodnocení předsedy Mostkovic
Ladislava Krátkého:
lák) – Grmela (69. V. Nejedlý). Hrající
„V první půli jsme využili sílu a vytvářeli
trenér: Milan Piták.
si šance. Vedli jsme a dále šel ještě Petr
Hodnocení asistenta Protivanova
Zapletal od půlky sám na bránu, míč mu
Josefa Pospíšila:
ale odskočil a zamířil těsně vedle. Poté
„V první půli jsme se ujali vedení ze nastala trma vrma na malém vápně, Frýstandardky, soupeř ale dokázal brzy bort ani Bošek ale neuspěli, mohli jsme
srovnat. Domácí byli silní po stranách vést po půlhodině tři nula a bylo by. Ze
a z autů, my jsme hrozili ze standar- standardky jsme ale dostali laciný gól do
dek. Ve druhé půli jsme změnili roze- šatny a po přestávce vítr ještě zesílil, čestavení a nasadili druhého útočníka, hož soupeř využil, své šance stoprocentchtěli jsme zápas urvat na svou stranu. ně proměnil a utkání obrátil. Toto utkání
Dub nám ale do puntíku vrátil pod- bylo hodně ovlivněno větrem a věřím,
zimní porážku, byl lepší a silově nás že soutěž udržíme.“
přejel. Nedokázali jsme se tomu přiTJ Sokol
způsobit, soupeř ukázal, jak je doma
Plumlov
silný, a zaslouženě zvítězil. Měl jsem
2:0
FC Kostelec
(2:0)
sice k dispozici hned patnáct hráčů
na Hané
z devatenácti, ale citelně nám scházeli
Více na straně 27
(jim)
zranění stopeři.“

5:1
(1:1)

nou atmosféru, bylo to perfektní a také
výkon rozhodčích snesl přísná měřítka,
odřídili utkání s přehledem.“

PROSTĚJOVSKO Hned dvě napínavé regionální bitvy servírovalo úvodní letošní kolo I.B třídy
Olomouckého KFS, skupiny„A“. Již v sobotu stačila jediná branka prostějovské Hané, aby brala výhru
proti Smržicím, to naopak ve Vrchoslavicích se body dělily. Domácí sice nad Pivínem dlouho vedli,
„Turci“ však v závěru vyrovnali a penalty vyzněly po dlouhém rozstřelu a poměru 9:8 právě pro ně.
Poslední do party a stále nejlepší z regionální pětice v této soutěži Sokol Klenovice nezaváhal v Horní
Moštěnici, vítězství mu pár minut před koncem vystřelil Erik Dreksler.

půlí už jsem ale spokojen nebyl. Diváci až prvního května,“ vylíčil Večerníku
jsou sice naštvaní, jako trenér s tím ale hrající trenér domácích Pavel Růžička.
víc neudělám a toto je pro nás dobTJ Sokol
rý výsledek, nedostali jsme pětku ani
Urice
Branky: 83. Horák – 38. Zapletal, 47. osmičku. Hráče neplatíme, mají svou
5:0
FK Slavoj
(4:0)
Kolečkář z penalty, 62. Haluza. Roz- práci i jiné zájmy, tak to musíme brát.“
Kojetín
hodčí: Lepka – Boháč, Rosskohl. SeHodnocení trenéra Čechovic
Branky: 13., 20. a 33. z penalty P. Hastava Němčic: Nosek – Řezáč (46. M.
Evžena Kučery:
louzka, 30. z penalty a 62. Holčák. RozTomek), M. Navrátil, J. Navrátil, Župka
– Vévoda, Hamala, Horák, Dorňák (46. „Tento zápas byl jasný od prvního oka- hodčí: Šteier – Sedláček, Dokoupil.
Jiříček) – Jordán (70. Chlud), Kolečkář mžiku. V první půli jsme domácím ne- Sestava Určic: Števula – Slezák, Zbo(80. Palíšek). Trenér: Radovan Novot- dovolili vůbec nic, vytěžili jsme z toho žínek (56. Mohelník), Frehar, Hejduk
ný. Sestava Čechovic: Polák – Kupka, ale jen jeden gól. Druhý jsme přidali (71. Žáček) – Paul (46. Krajíček), AdaKoláček, Walter, Š Hanák – Chmelík, z penalty a nebylo pak už o co hrát, mec, Menšík (65. Bureš), O. Halouzka
Kolečkář, Němeček – Zapletal (79. soupeř se dostal jen k pár rušivým mo- (60. Šnajdr) – P. Halouzka, Holčák.
Veselý), Muzikant – Haluza (68. Pospí- mentům. Nechci snižovat výkon Něm- Hrající trenér: Pavel Zbožínek.
čic, bylo to ale poklidné utkání a budou
šil). Trenér: Evžen Kučera.
mít velké problémy, aby soutěží prošly Hodnocení hrajícího trenéra Určic
Pavla Zbožínka:
Hodnocení trenéra Němčic
s důstojností. Současně mi ale zápas
Radovana Novotného:
ukázal, že proti týmům z horní polo- „Prožili jsme úžasnou sobotu. Poved„Nedají se očekávat zázraky. Vše se viny tabulky musíme přidat na důrazu, lo se nám odehrát zápas, jak jsme si
odvíjí od zimní přípravy a každý ví, dnes to sice stačilo, na Opatovice by to představovali, výsledek je odměnou za
práci celého týmu a bylo skvělé se toho
jaká u nás byla. Chtěli jsme hrát beton ale bylo málo.“
účastnit. Připravili jsme se na Kojetín
a znepříjemnit soupeři život, to se nám
SK
dobře takticky a hráči si na hřišti vše
do zhruba osmatřicáté minuty dařilo.
Lipová
splnili. Byli soupeři nepříjemní a předPak jsme z dobře kopnutého trestňáku odloženo
TJ
Sokol
vedli kolektivní výkon, dařila se nám
dostali gól, stále s tím šlo ale něco dělat
Blotín
hra a stříleli jsme góly. To se nám dařilo
a do druhé půle jsem udělal dvě změny v sestavě. Chtěli jsme hrát pozorně „Hřiště bylo ve špatném stavu. Nachá- již v zimní přípravě, tehdy jsme ale také
z obrany, jenže se naplnil černý scénář zelo se na něm hodně sněhu, proto hodně inkasovali, řekli jsme si ale, že si
a inkasovali jsme z penalty. Po kiksu jsme se domluvili se soupeřem na od- musíme dát velký pozor vzadu. Odev obraně přišel třetí gól a my jsme až kladu, abychom ušetřili trávník. Za čtr- hrát zápas s nulou a vstřelit pět branek
v závěru snížili. Za první poločas jsem náct dní se dá hřiště dohromady a vě- je fantastické. Máme šikovné hráče a na
kluky pochválil, dodržovali, co měli řím, že se mužstvo ukáže při prvním obraně se podílelo celé mužstvo. Duely
a na čem jsme se domluvili, s druhou zápase za týden. S Bělotínem je utkání s Kojetínem mají vždy šťávu a bojov-

1:3
(0:1)
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Pivín (jim) - V Mostkovicích stráví
jarní část ročníku 2017/2018 defenzivně laděný Jaroslav Frýbort mladší.
Osmadvacetiletý hráč hájil během
podzimu barvy Pivína, na prahu druhé poloviny sezóny se ovšem rozhodl
změnit barvy a I.B třídu vyměnil za
vyšší soutěž I.A třídu. „Je to velice
nečekané, rozhodl se tak ale a my
nikomu bránit nebudeme. Během
zimy se ukázal jen dvakrát na tréninku
a pak přes vedoucího týmu vzkázal, že
chce pravidelně hrát. Jestli lze někde
hrát bez tréninku, tak ať jde, nikoho
přemlouvat nebudu. Pro nás to není
žádná tragédie a vypomůžeme si dorostenci,“ nenechal se rozhodit překvapivým zásahem do mužstva hlavní
stratég výběru Jaroslav Svozil starší.

Frýbort opustil „Turky“

Kralice na Hané (jim) - Odchovanec
Sigmy Olomouc Marek Brhel, jenž s fotbalem začínal v Drahanovicích a posléze
prošel i 1.HFK Olomouc, Novými Sady,
Dolany, Slatinicemi a naposledy opět
Novými Sady, se stal novou tváří v kádru
kralického „áčka“. Jeho registraci se podařilo dokončit v pátek 30. března. „Zapadá
do naší koncepce a měl jsem o něj zájem
po celou dobu. Dlouho jsme nebyli
schopni se dohodnout a měl odehrát
i první divizní zápas za Nové Sady, příchod jsme dotáhli až v týdnu a nestihl tak
za nás odehrát ani jeden přátelák. V první
půli se s mužstvem seznamoval, poté už
ale ukázal, že bude přínosem. Můžeme
mu pomoci do vyšší soutěže,“ představil
nejčerstvější tvář trenér David Kobylík.

Kralice doplnil Brhel

Dzbel (jim) - Teprve v sobotu 7. dubna
od půl čtvrté odpoledne zahájí své jarní
putování „B“ skupinou I.B třídy Olomouckého KFS fotbalisté Jesence. Na
vině je stav hrací plochy ve Dzbelu, který nedovolil sehrát na uplynulou neděli
naplánovaný duel 15. kola proti Troubelicím. Souboj po podzimu devátého
se čtvrtým celkem pořadí se uskuteční
až v úterý 1. května, čas výkopu zůstal
ponechán.

Jesenec odkládal

RYCHLÝ
VEERNÍK

FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
16. kolo, neděle 8. dubna: Němčice
nad Hanou – Slavonín (sobota 7.4.,
11.45), Konice – Čechovice (10.45),
Mohelnice – Olšany (10.30).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
16. kolo, neděle 8. dubna: Němčice nad Hanou – Slavonín (sobota
7.4., 10.00), Konice – Čechovice
(9.00), Mohelnice – Olšany (9.00).
OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
15. kolo, sobota 7. dubna, 10.00
hodin: Lipová – Nezamyslice, Horní Štěpánov – Olšany „B“, Otaslavice
– Výšovice (10.45), Plumlov – Pivín
(neděle 8.4., 9.00), Kralice na Hané
– Mostkovice (neděle 8.4., 10.00)
Ptení – Smržice (neděle 8.4., 13.00),
Určice volno.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

SpSM – U12 JIH:
16. kolo: Líšeň – 1.SK Prostějov
(neděle 8.4., 10.00).

SpSM – U13 JIH:
16. kolo: Líšeň – 1.SK Prostějov
(neděle 8.4., 10.00).

MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:
22. kolo: 1.SK Prostějov – Karviná
(neděle 8.4., 10.30, hřiště Olšany, Ol
KFS – Silný, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:
22. kolo: 1.SK Prostějov – Karviná
(neděle 8.4., 12.15, hřiště Olšany,
Silný – Ol KFS, Ol KFS).
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1echovice zvládly derby, Urice nadlovaly, Lipová nehrála

I.A třída skupina B
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přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

bych ten gól dal,“
PLUMLOV SE NA FAVORITA Z KOSTELCE VYTÁHL „Šajtlí
mrzí Michala Trajera
Hvězdou utkání se stala zimní posila domácích

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

Vývoj zápasu

pro Večerník

Tomáš
KALÁB
PLUMLOV Po dlouhém zimním
čekání se o uplynulém víkendu
naplno rozjely boje v krajských
soutěžích. Patnácté kolo I.A třídy, skupiny„B“ přineslo v sobotu
zajímavý střet mezi Plumlovem
a Kostelcem na Hané, který po
podzimní části zaznamenal
z klubů prostějovského regionu
nejpříznivější výsledek. V jarní
premiéře to však byli domácí,
kteří jasně kontrolovali hru a pro
soupeřovu branku znamenala neustálé nebezpečí dvojice
Hladký -Trajer. Druhý jmenovaný
se v novém dresu předvedl skutečně na výbornou.

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Zpočátku se zdálo, že hra Kostelce je o něco opatrnější než v případě Plumlovských, kteří drželi
míč a snažili se ohrožovat hostující branku. Obraz hry se ale nijak
neměnil, z kostelecké strany šlo
o čekání na gól, který po čtvrthodině opravdu přišel. Ani to hosty
nevzbudilo ze zimního spánku,
byť se o to snažil trenér i ti zodpovědní přímo na hřišti. Kostelečtí
nedostupovali protihráče, všude
byli později a nevyhrávali osobní
souboje. Pokud snad pomýšleli
v kabině na zvrat po změně stran,
Plumlov jim takové myšlenky vyhnal z hlavy tři minuty po změně
stran, kdy se po standardní situaci
znovu trefil Hladký. Zbytek zápasu proběhl v režii domácích, kteří
mohli v závěru skóre ještě navýšit.

Tomáš Kaláb
A je vymalováno. Hladký (vlevo s íslem 10) oslavuje druhou branku, branká!i
Vítkovi nepomohlo, že si sáhl na balón.
Foto: Tomáš Kaláb

branku, po dobrém centru Žídek
promáchl. Na druhé straně musela zaujmout kombinace Hladkého
s Fabiánkem, který ale minul branku. Několik příležitostí nevyužil
Preisler. Skóre mohl pečetit Trajer,
který dostal míč osamocený na
penaltovém puntíku, jenže Vítek
jeho úmysl vystihl.

Zásadní okamžiky

Stav ped výkopem
Postavení obou týmů v tabulce
druhé nejvyšší krajské soutěže
dávalo tušit kvalitní fotbal této výkonnostní kategorie. Přestože byl
papírově mírným favoritem Kostelec, v plumlovském dresu s číslem 11 vyběhl zkušený harcovník
Michal Trajer, který táhl ofenzivu
po celých devadesát minut. „V Určicích jsem se už trápil,“ komentoval odchod ze svého dlouholetého
působiště. „Tento typ fotbalisty
potřebujeme, Hladký, ačkoli dal
dvě branky, není typický útočník,“
mnul si ruce trenér Plumlova Pavel Voráč. Hosty popíchl i domácí
hlasatel, když vzkázal kosteleckým
hráčům nastoupeným na hřišti,
že si nepovšimli začátku zápasu
v šestnáct hodin. Vzápětí ale dodal, že domácí už také nastupují...
Derby mohlo tedy začít.

PLUMLOV Jméno Michala
Trajera je spojeno především
s určickým fotbalem. V jarní
části se poprvé objevil v novém dresu Plumlova a změna
po herní stránce evidentně
prospěla. Bylo jej na hřišti plno, načež v samotném závěru mohl svůj výkon pečetit
brankou. Proč se tak nestalo,
vysvětlil Večerníku v následujícím rozhovoru.

VIDEO&FOTOGALERIE

Osobnost utkání

V úvodu zápasu se dostával do
šance Fabiánek, ale brankář Vítek
dobře vyběhl. Preislerova střela
na druhé straně byla zblokovaná,
Chytilův centr zleva poslal Lužný
vedle tyče. Po čtvrthodině hry poslal zprava Hrstka balón do vápna,
kde jeho nabídku přetavil Hladký
ve vedoucí branku - 1:0. Tentýž
hráč mohl vzápětí zvýšit, ale Trajerův centr měl na dlouhou nohu. Po
stejné spolupráci Hladký prováhal
dobrou šanci a gólman míč uklidil
na roh. Největší šanci na vyrovnání měl Kostelec těsně před vypršením půlhodiny hry, kdy Preisler
vrátil míč od brankové čáry, Langr
ale z voleje pálil nad branku.
Chvíli po přestávce rozehráli domácí nepřímý kop a Hladký hlavičkoval přesně pod břevno Vítkovy branky - 2:0. Hosté se sice
snažili, když se ale už dostali před

Michal Trajer bral přestup do
Plumlova jako restart kariéry a na
hřišti to bylo jaksepatří vidět.
Přestože neskóroval, i když k tomu
v závěru měl blízko, tvořil ofenzivní
hru a jednoznačně patřil k nejlepším hráčům na hřišti. Dostatečnou
dokumentací byl jeho umazaný
dres po zápase, zatímco v případě
některých jiných hráčů svítil čistotou jako při nástupu ze šatny.

Zajímavost duelu
Neuběhla ještě hodina hry, když
se ztratil míč. Tedy on se úplně neztratil, jen po jednom z razantních
odkopů zůstal zaklíněný v koruně
stromu. Do hry šel tedy náhradní
kulatý nesmysl a ten původní bylo
třeba dostat dolů. Po hladkém, byť

nakloněném kmeni se nahoru šplhat nedalo, tak přišla ke slovu pomůcka v podobě silné větve. A kopačák byl zachráněn!

Atmosféra stetnutí
Přestože počasí o Bílé sobotě nebylo příliš jarní, na úvodní zápas si
v Plumlově našly cestu dvě stovky
diváků. Ty občerstvil nejen fotbal,
ale i dobroty z udírny. Možná taková početná kulisa mohla vytvořit
pro aktéry zápasu fotbalovější prostředí, příchozí byli spíše diváky
než fanoušky.

Pozápasové hodnocení trenér
Pavel VORÁ – TJ Sokol Plumlov:
„Nachystali jsme se na Kostelec a dokázali jsme ho
porazit. To je jednoduché zhodnocení. Na rozdíl od
soupeře jsme dokázali proměnit šance, soupeřova
nulová produktivita při náznacích šancí nám hodně pomohla. Trajer zahrál velmi dobře a doufám, že
bude platnou posilou. S Hladkým jsou rozdílnými
typy hráčů a měli by se dobře doplňovat. Úvodní vítězství zatím nenaznačuje vůbec nic. Snažíme se hrát
takovým stylem, aby se nám samotným fotbal líbil.
Postupové ambice nemáme, takže budeme hrát hlavně pro radost.“

2 :0

TJ Sokol Plumlov

 Odehrál jste první zápas
v novém dresu, jak jste si to
užíval?
„Dosyta. (úsměv) Právě proto jsem
přestoupil. Celou zimní přípravu
jsem na sobě hodně makal, soustředil jsem se na to, abych ještě
něco ve fotbale dokázal. Na této
úrovni je pro hráče největší odměna, když ze hřiště odchází spokojený. To se mně tady v Plumlově
zatím každý zápas plnilo.“
 Čím to je dané?
„Zdejší kvalita týmu je bohužel
úplně jiná než v Určicích. Jejich
snahou je vychovat si vlastní hráče
a jednou třeba na tuhle soutěž mít
budou, ale já jsem se tam už jenom
trápil.“

Foto: Tomáš Kaláb

 Asi jste moc nepočítali s tím,
že zápas proti papírově silnějšímu
Kostelci bude tak jednoznačný?
„Já jsem s tím počítal. (smích) Po přípravných utkáních, v nichž jsme prokázali kvalitu, bylo takové očekávání
myslím od všech spoluhráčů. Cítili
jsme, že to zvládneme. Na tomhle
týmu mám hodně rád to srdíčko, bojovnost, tady jeden bojuje za druhého
a dává do toho srdce. A o tom to je.“
 V závěru jste měl šanci na
korunovaci svého výkonu, gól
ovšem nepřišel...
„První myšlenku jsem měl na svou
šajtli. Dělají si legraci z Trajerovy šajtle, tak jsem to tak chtěl uklidit k levé
tyči, jenže jsem si řekl, zahraji to tak,
jak se to má. Dal jsem si to na placírku,
ale brankář to vystihl. Tou šajtlí bych
ho asi překvapil a gól dal.“ (úsměv)

Jaroslav KLIMEŠ – FC Kostelec na Hané:
„Úvodní utkání rozhodně nepotěšilo, Plumlov vyhrál zaslouženě. Domácí byli důraznější, dali dva
góly. My jsme nějaké náznaky šancí měli, ale nebyli
jsme to my. Fotbal, kterým jsme se v podzimní části prezentovali, jsme v tomto zápase nepředvedli.
Musíme jít do sebe a začít pracovat od píky, samo
to z nebe nespadne. Fakt je, že jsme byli poprvé na
přírodní trávě, míče nám odskakovaly, ale to bylo
stejné pro obě mužstva. Čekají nás Určice, což bude
také těžký zápas, musíme se na něj připravit úplně
jinak.“

FC Kostelec na Hané

15. kolo ALEA sportswear I.A třída Olomouckého KFS, skupina B
Kiška

Žídek
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Branky: 16., 48. Hladký
Střely na branku:
Rohové kopy:

PLUMLOV

3
4

Střely mimo branku:

Móri

Hruban

Hrstka

2 :0

KOSTELEC

( 1 :0)

5

Rozhodčí: Pospíšil – Zavřel, Matulík

Branky: Střely na branku:

Diváků: 200

Rohové kopy:

3
4

Střely mimo branku:

Žluté karty: -

Žluté karty: 55. Chytil, 76. Lužný

Střídání: 61. Klváček za Bureše, 83. Kratochvíl za Hrstku, 87. Gryglák za Hladkého

Střídání: 65. Navrátil za Langra, 66. Synek za Chytila, 76. Zatloukal za Lužného.
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OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku
VICHR
V
TIŠTÍNĚ
ODVÁL
DOMÁCÍM
BODY
Vítězství hostujícího Vícova zařídil Vávra
N
servis připravil Josef Popelka a Tomáš Kaláb

KOLA

ŠAMPI

FOTOGALERIE

FC DOBROMILICE
Teprve druhému týmu se podařilo v letošní sezóně pokořit lídra soutěže na
jeho hřišti. Po rezervě Čechovic v podzimní části hned na úvod jara dokázali
zvítězit také svěřenci Michala Rochly, jenž sám jednu branku vstřelil. Za
neúčasti zraněného střelce Špačka se naopak dvakrát prosadila zimní posila z Tištína Jakub Kratochvíl.

KOLA

SM

LÍK

TJ SOKOL VRAHOVICE

Od koho se dala očekávat výhra, byli jednoznačně hráči vedoucích
Vrahovic. Na svém hřišti měli v prvním jarním kole potvrdit nadvládu
v soutěži, jenže se museli sklonit před nováčkem z Dobromilic. Jen vinou
vítězství Otaslavic až v penaltovém rozstřelu nepřišli také o první místo.
Naopak nejlepší střelec Studený si po červené kartě na chvíli odpočine.

PROGNÓZA NA 16. KOLO

TIŠTÍN Jaro vlétlo i do okresních
fotbalových soutěží. Pravda
ostrý studený vítr měl do ideálních klimatických podmínek
daleko a diváci se tak museli
choulit do teplých bund i kapucí, přesto započal svoji druhou část sezóny i Oresní přebor
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
A byly to právě přírodní podmínky, které utkání v Tištíně
hodně ovlivnily. Domácí se sice
na podzim loučili vysokým vítězstvím nad Nezamyslicemi,
tentokrát ovšem proti Vícovu
tahali za kratší konec. Zásadním
momentem zápasu se kromě
větru stala tištínská neproměněná penalta. Nejčtenější regionální periodikum sledovalo
souboj naživo.

aneb Veerník pedpovídá

TJ Sokol Urèice „B“

VS.

FC Dobromilice

Tip
Určická rezerva se vinou odloženého zápasu na hřiště nakonec Veèerníku:

nedostala, svůj první jarní start si tak odbyde až proti dobře
1:2
hrajícím Dobromilicím o tomto víkendu. Mírně navrch by tak
měli mít hosté, kteří přes zimu kádr posílili, navíc na úvod porazili lídra soutěže.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Haná Nezamyslice

VS.

FC Ptení

Tip

Také mužstvo z chvostu tabulky se na jaře ještě nepředstavilo, Veèerníku:
svěží vítr by jim mohl přinést nový kouč Martin Musil. Ne2:0
zamyslická Haná na úvod překvapila remízou s Otaslavicemi,
prospěl jí návrat několika opor. Výhru si nakonec domácí přeci jen připíší.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Èechovice „B“

VS.

VS.

Jiskra Brodek u Konice

Tip

Lídr soutěže na úvod ztratil a tak má co napravovat. Brodečtí Veèerníku:
se jako nováček prezentují dobrým fotbalem a Vrahovicím
2:1
nedají nic zadarmo. I přes absenci nejlepšího střelce soutěže
by měli mít domácí přeci jen o něco navrch a potvrdit tak vedení v tabulce.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Brodek u Prostìjova

VS.

TJ Tištín

Tip

Tištín přišel o nejlepšího střelce, toho nového na jaře ještě Veèerníku:
hledá. Naopak domácí do svých řad přivítali nové tváře, kte3:1
ré potvrdily, že se s Brodkem musí i na jaře počítat. I ve druhém jarním představení tak není o vítězi pochyb, stát se může ovšem cokoliv.
------------------------------------------------------------------------------------------------FK Výšovice

VS.

TJ Horní Štìpánov

VS.

TJ Sokol Otaslavice

Tip

Posledním týmem, který se na úvod jara ještě nepředstavil a který Veèerníku:
je tak pro všechny velkou neznámou, je ten z Horního Štěpánova.
1:2
I nadále ale patří k nejlepším celkům Okresního přeboru. Výhru
z podzimu by měli proti svěřencům Michala Dudíka potvrdit i na hřišti Výšovic.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Vícov

Tip

Vícovští nemohli jaro začít lépe. Předposlední pozici sice ještě Veèerníku:
neopustili, ztrátu na týmy bojující o záchranu ale dokázali snížit.
1:2
V dalším kole ale narazí na jednoho z favoritů soutěže, který by
měl v zápase hrát prim. Ve Vícově to ale nebudou mít ani Otaslavice
lavice snadné.

POØADÍ KANONÝRÙ
1. Jan STUDENÝ (Vrahovice)
2. Pavel FARNÝ (Vrahovice)
3. Jakub ŠPAČEK (Dobromilice)

0:2

www.vecernikpv.cz

(0:1)

Hosté nevstoupili do utkání zrovna nejlépe a vyjádřením poměru sil
byla odpískaná penalta po faulu na
Hanáka po dvaceti minutách hry.
Míč si na značku postavil Bosák,
rozběhl se a - překopl. Balon letící
vysoko nad břevnem signalizoval
obrat ve vývoji utkání, Vícov se tím
dostal do zápasu.
Hanák sice ještě hlavičkoval
těsně mimo branku, ale na druhé
straně se v dobré pozici ocitl
Tesařík, jeho střelu ovšem stejně
jako později Vávrovu zblokovala
dobře postavená obrana. Vávra si
tak počkal na standardní situaci
a z přímého kopu dostal minutu

Zásadní okamžik utkání. Mí z kopaky Bosáka mí!í nad branku. Foto: Tomáš Kaláb

před přestávkou svůj tým do vedení – 0:1.
Hned po změně stran domácí s pomocí větru nastřelili břevno, dalekonosnou Vávrovu střelu domácí
gólman zkrotil jen s problémy. Po
dvaceti minutách centr Světlíka na
zadní tyči usměrnil do branky opět
Vávra a bylo prakticky po zápase
– 0:2. Hostující brankář Drčka se

vytáhl po Návratově střele pod
břevno, skóre se ale už neměnilo.
Výsledek ocenil i bývalý trenér Vícova Martin Musil, který vedle povinností v 1.SK Prostějov převzal
aktuálně konkurenta - mužstvo
FC Ptení. Vícovský fotbal stále
pozorně sleduje.
Statistiky z utkání a aktuální
tabulku soutěže najdete na straně 21

Pozápasové hodnocení trenérù

exkluzivní reportáž
pro Večerník

Tomáš

KALÁB
Terén a vítr - dva faktory zásadně
ovlivňující hru. Hřiště v Tištíně nebylo po zimě právě nejvhodnější pro
kombinační hru, jenže silný vítr s poryvy měnil směr nakopávaných míčů
zcela nepředvídatelně.

Zdenìk OULEHLA – vedoucí týmu TJ Tištín:
„Nebylo nám souzeno dát gól a tak jsme nemohli vyhrát.
Určitě jsme nebyli horším týmem, ale stačilo dát soupeři trochu víc prostoru a ten nás dokonale potrestal. Zápas hodně
ovlivnila neproměněná penalta, měli jsme i další šance,
takže v poločase jsme mohli vést o dvě branky, bylo by to asi
spravedlivé. Hrálo by se úplně jinak, jenže před přestávkou
jsme naopak my inkasovali. O přestávce jsme si řekli, čeho se
budeme držet, a opět se to nepodařilo.“

Miroslav KRUTOVSKÝ – Sokol Vícov:
„Vstup do utkání se nám moc nevydařil. Domácí hrozili
ze standardních situací, neproměnili penaltu. Od třicáté
minuty se to zlomilo, dostali jsme se víc do hry a začali
si vytvářet šance. Do druhého poločasu jsme vstoupili
rozhodně lépe než do prvního a to jsme potvrdili druhou
brankou. Vítr byl nepříjemný, snažíme se hrát po zemi
kombinační fotbal, což se tady nedá. V Tištíně se těžko
sbírají body každému, takže jsme za tři body odtud rádi.“

FC Hvozd

Také čechovická rezerva minulé kolo odpočívala, v přípravě
Tip
však nějaký ten zápas sehrála. Hvozdečtí doma nestačili na
Veèerníku:
posílený Brodek u Prostějova, těžké to budou mít i proti
3:1
svěřencům Rudolfa Valného.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Vrahovice

klikni na

TJ TIŠ
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22 branek
14 branek
12 branek

4. Jakub KRATOCHVÍL (Dobromilice)
11 branek
5. Patrik RICHTER (Dobromilice)
10 branek
6. Martin HON (Otaslavice)
9 branek
Dominik DRMOLA (Otaslavice)
9 branek
Aleš BURGET (Brodek u K.),
9 branek
Petr VODÁK (Učice B)
9 branek
Karel GRYC (H. Štěpánov)
9 branek
11. Roman BAŠNÝ (H. Štěpánov)
8 branek
Jan TYPNER (Brodek u Pv)
8 branek
Vojtěch VÁVRA (Vícov)
8 branek
14. Leopold ZATLOUKAL (Brodek u Pv)
7 branek
Daniel JODL (Čechovice „B“)
7 branek
Petr ŠENKYŘÍK (Dobromilice)
7 branek
Jaromír KRÁSA ml. (Hvozd)
7 branek
Zdeněk FILDÁN (Výšovice)
7 branek
19. Jakub CHVOJKA, Lubomír SMÉKAL, Martin VOGL (všichni
Otaslavice), Kristián KOUKAL (Výšovice), Libor NĚMEC (Horní
Štěpánov), Miroslav MUSIL (Haná Nezamyslice) všichni 6 branek, 25.
Libor KLIMEŠ, Jiří FOJT, Ondřej ŠČUDLA ( všichni Horní Štěpánov),
Richard SCHVARZ, Jan DVOŘÁK (oba Sokol Vrahovice) všichni 5 branek, 30. Hubert BURGET (Brodek u Konice), Jaromír MATOUŠEK
(Brodek u Prostějova), Luděk OLBERT (Výšovice) všichni 4 branky

15. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
také šance. S bodem jsem ale spokojen, muset na chvíli obejít bez Studeného,
kluky musím pochválit, že zápas odjezdili ale máme silnou lavku a i další výborné
a to je celý úspěch. Penalty už vyšly lépe střelce.“
Branky: 78. Koudela – 6. Musil (P). hostům. Důležité budou další zápasy, ale
FC Hvozd
1:3
Rozhodčí: Mlčoch – Dömisch, Pro- bod je pro nás rozhodně zlatý.“
(0:2)
TJ Sokol Brodek u Pv
cházka. Žluté karty: 23. Drmola – 80.
FC Dobromilice
4:2 Branky: 73. Vánský (P) – 1. Ličman,
Musil. Diváků: 80.
(2:1)
TJ Sokol Vrahovice
45. a 50. Typner. Rozhodčí: Winkler
Otaslavice: Král – Hrazdíra, Vogl, Rušil, Ruszó – Zatloukal, Smékal, Drmola, Branky: 3. a 66. Kratochvíl, 49. Rochla, – Protivánek, Hubený. Žluté karty: 25.
Koudela (81. Gerneš) – Hon, Nejedlý. 60. Selucký – 7. a 38. Studený. Rozhod- Vánský, 29. Bílý – 70. Hudeček, 75. Vlačí: Němec – Sommer, Milar. Žluté kar- chynský. Diváků: 20.
Trenér: Jiří Hon.
Nezamyslice: Buriánek – Lakomý, ty: 56. Václavík, 58. Selucký, 76. Maňak, Hvozd: Hlavinka – V. Dostál (65.
Pavelka, Král, Fialka (77. Machálek) 80. Fialka – 12. Studený, 72. Kučera, 70. Švec), O. Procházka, Vánský, Bílý –
– Hradil (58. Z. Moravec), Matoušek, Kratochvíl, Alexy (C). Červená karta: Koutný, T. Dostál, Burian, Tichý (65.
Enkhbaatar) – Spíchal, Muzikant. TreHájek, Špička – Musil, Oulehla. Tre- 80. Studený. Diváků: 150.
Dobromilice: Drnovský – Bako, Ryš- nér: Karel Procházka.
nér: Drahomír Crhan.
Pohledem trenérů:
ka, Rochla (66. Kubíček), Václavík – Brodek u Prostějova: Dorschner –
Jiří Hon: „Pro utkání byla zvolená tak- Selucký (89. Obruča), Šenkyřík, Fialka, Zatloukal, Hloch, Smékal, Hudeček
tika ‚konstruktivní hra´ – vyčkávat na Richter – Maňák, Kratochvíl. Trenér: – Typner, Piňos (80. Smejkal), Soldán,
chybu soupeře. Ale první chyba přišla Michal Rochla.
Hochman – Hanák (70. Vlachynský),
hned v páté minutě na naší straně, kdy Vrahovice: Pokorný – Prucek, Šmíd, Ličman (40. Sedlák). Trenér: Tomáš
po neodehraném souboji přišel faul Kratochvíl, Michalec – Dvořák, Šatný, Bureš.
Pohledem trenérů:
v pokutovém území, a následovala Bukovec, Schvarz, Farný – Studený. VeKarel Procházka: „Výsledek je pro
penalta, po níž se soupeř dostal do ve- doucí týmu: David Kratochvíl.
nás ještě milostivý, protože soupeř byl
Pohledem trenérů:
dení. Nechtěli jsme zbytečně panikařit,
protože šlo o začátek zápasu. Hráli jsme Michal Rochla: „Na úvod jsme Vraho- ve všech herních disciplínách lepší,
celé utkání svoji hru, ale soupeř hrál vice asi trošku zaskočili, na což ještě sta- kvalitnější a naprosto zaslouženě vyzodpovědně zezadu. I tak jsme se ale čily brzy zareagovat a šly i do vedení. Po hrál. Hodně jim pomohly i naše chyby
do šancí dostali, jenže byla využita jen půlce jsme záhy z trestňáku srovnali a na úvod zápasu a ke konci poločasu.
jedna, kdy hlavou skóroval Koudela. přidali i šťastný vítězný gól, kdy Selucký V první půli jsme v podstatě neměli ani
V závěru jsme měli ještě dvě brankové z voleje vrátil do brány vyboxovaný střelu na bránu. Ve druhém poločase se
příležitosti, bohužel bez využití. O bodu míč. Pak jsme přidali ještě čtvrtý zásah. to malinko srovnalo, ale Brodek byl stále
navíc rozhodly penalty, kde jsme měli Chtěli jsme jim oplatit porážku z pod- lepší na míči. Má přeci jen zkušenější a
více štěstí.“
zimu. S tím jsme šli také do zápasu, že vyzrálejší mužstvo.“
Drahomír Crhan: „Výsledek je beze- nemáme co ztratit. Asi jsme více chtěli, Tomáš Bureš: „Prakticky hned z rozesporu dobrý. V každém případě jsme projevili jsme větší vůli a bojovnost. hrávky jsme vstřelili úvodní branku. To
nastupovali do zápasu s tím, že se nebu- Pomohly také nové akvizice v týmu. samozřejmě hned změnilo ráz zápasu.
deme nikam hnát, protože bychom to Z mého pohledu to byl pěkný fotbal. První poločas jsme naprosto dominourčitě neuběhali. Kluci se opravdu po Soupeř měl šance, my ale také, na konci vali. Spoustou střeleckých příležitostí, ale
až těsně před odchodem do kabin, jsme
celý zápas po každé ztrátě poctivě vraceli jsme byli ti šťastnější.“
na naši půlku, tím jsme dokázali soupeře David Kratochvíl: „Relativně rychle se prosadili podruhé. Domácí brankář
víceméně eliminovat, i když soupeř byl jsme dostali branku, na kterou záhy za- zachytal výborně, to byl také jeden z fakfotbalovější. Na druhou stranu se nám reagovali. Oba brankáři vyrobili hrub- torů tak malého náskoku. Přidali jsme
dařilo velice účinně útočit z brejku, a to ku, která byla potrestána. Nemohu brzy i třetí gól a bylo po zápase. Vítězství
hlavně díky Kamilu Oulehlovi, který se říci, že bychom hráli špatně, hru jsme zasloužené, kluci zaslouží pochvalu. Jedipo dvou letech vrátil. Po penaltě jsme kontrolovali, ale fotbal je zkrátka o gó- né, co mě trochu mrzí, že to mělo skončit
šli ještě sami na brankáře, mohli jsme tu lech. Šance tam byly, bohužel jsme je mnohem větším rozdílem.“
situaci vyřešit jinak a jít do dvoubran- neproměnili. Doufám, že jsme si to vyJiskra Brodek u Konice 1:2PK
kového vedení, zápas by se tak mohl brali hned na začátku a už to pojede dál
(1:1)
FK Výšovice
vyvíjet jinak, ale to bychom už asi moc normálně. Bylo to takové rozkoukávání,
chtěli. (úsměv) Otaslavice měly hru ve soupeř byl o něco bojovnější, kluci si asi Branky: 40. Koudelka – 27. Fildán.
své moci, ale my poctivě bránili a měli mysleli, že to přijde samo. Budeme se Rozhodčí: Sommer – Antoníček,
TJ Sokol Otaslavice
TJ Haná Nezamyslice

2:1PK
(0:1)

Duda. Žluté karty: 35. Hloušek – 38.
Ryšánek, 69. Kozdas, 80. Koukal. Diváků: 35.
Brodek u Konice: Vičar – Barták, H.
Burget, Barták, Hloušek (55. L. Burget)
– Možný, P. Koudelka, Z. Koudelka,
Kolář (46. K. R. Grepl) – J. Koudelka,
Zemánek (46. P. Grepl). Trenér: Patrik
Müller.
Výšovice: M. Škop – Kozdas, J. Škop,
Krčmář, Ryšánek – Baterdene (11.
Gronych, 72. Křížek), Koukal, Křivinka, Obručník – Smička (55. Olbert),
Fildán. Trenér: Michal Dudík.
Pohledem trenérů:
Patrik Müller: „Když začnu od konce,
tak penalty nám vůbec nevyšly, kopali
jsme je velice špatně. Zápas byl určitou
část vyrovnaný, v jiné jsme měli zase my
navrch, v další pak i soupeř. Neproměnili jsme bohužel šance, váhali jsme se
zakončením. I přesto hodnotím zápas
vcelku kladně, že jsme se sešli v počtu,
v jakém jsme se sešli. Chtěl bych vyzvednout tým Petra Koudelky, který
už v přípravě šel výkonnostně nahoru.
Branku jsme obdrželi po naší chybě, ale
podařilo se nám alespoň vyrovnat. Do
Vrahovic jedeme se vztyčenou hlavou,
nemáme co ztratit.“
Michal Dudík: „Byl tam těžký terén,
trochu podmáčený, ale pro oba stejný.
Obě branky padly v první půli, moc
jsem z toho neviděl, protože se nám
zranil Baterdene, musela pro něj přijet
sanitka, tak jsem strávil první půli víceméně v šatně. Ve druhé půli to bylo i nadále velice vyrovnané, nikdo vyloženě
neměl dominanci, takže remíza asi zasloužená. Údajně nás tam ještě v první
půli dvakrát podržel Marcel Škop. S výsledkem jsme určitě spokojeni, bereme
i ten bod navíc za penalty. Musím kluky
pochválit, že do zápasu dali všechno.“
FC Ptení
TJ Sokol Určice „B“

Nehráno

TJ Horní Štěpánov
TJ Sokol Čechovice „B“

Nehráno
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PROST JOVSKÉ ESKÁKO VSTOUPILO

VEČERNÍKU DO JARNÍ SEZÓNY VÍCE NEŽ RÁZN

TÝM 1.SK PROSTJOV
V podobném zápase, jaký byl k vidění v Hulíně, nelze dost dobře
vyčlenit jednoho hráče. Tým podal vpravdě kolektivní výkon a ocenění
si zaslouží jako kompaktní celek. Jeho součástí byli i střelci branek,
i brankář, i bezchybně pracující obrana. Pravda kdyby Karel Kroupa
využil jeden nebo dva ze svých nájezdů na soupeřova brankáře, bylo by
rozhodování trochu jiné. Podstatné ale je, aby stejný kolektivní výkon
vydržel eskáčku co nejdéle.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb
pohledem karla kroupy
„V úvodním jarním zápase jsme nic neponechali náhodě, byli jsme dobře
koncentrovaní. Trenéři nás na zápas dobře připravili, takže dobrý vstup
do jarní sezóny. Dvojí odklad startu sezóny byl hodně nepříjemný, všichni
už jsme se těšili na první zápas. Utkání ovlivnily obě penalty. Musím pochválit Hapala, jak šel do souboje i za cenu srážky s gólmanem. Oni pak
penaltu nedali, což bylo určitě stěžejní. Myslím si, že jsme měli zápas pod
kontrolou. Sám jsem měl hodně náběhů za obranu. Dlouho jsem to netrénoval, tak asi budu muset zase začít v týdnu na tréninku trénovat nájezdy
na brankáře. Brankář mi to všechno pochytal, určitě minimálně jeden nájezd jsem měl dát, to mě trošku mrzí. V situacích, jaká předcházela čtvrté brance, jsem asi pevnější v kramflecích. Byl to krásný balón od Fládra.
Myslím ale, že jsme dnes hráli všichni dobře. Byl tam dobrý pohyb odzadu
od stoperů, brankář chytil soupeři jednu velkou šanci. Musím všechny kluky pochválit.“
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

HULÍN Dvojnásobný odklad
začátku jarní sezóny přímo vybičoval chuť do prvního mistrovského zápasu. V Hulíně to bylo
zřetelně patrné z celé hostující
jedenáctky, která nastoupila do
utkání 19. kola MSFL. Soupeř
určitě nepatřil k těm snazším,
zvlášť vezmeme-li v úvahu první měření sil koncem srpna, které pro prostějovské barvy vůbec
nedopadlo dobře. Jenže minulost je zapomenuta a o Velkém
pátku mohl domácí Spartak dostat od lídra tabulky ještě větší
„nakládačku“.

Tomáš KALÁB
Po opakované generálce proti
Vrchovině už žádné další utkání trenéři
nenaordinovali, naopak využili čas
pro doléčení všech hráčů. Kupodivu
se to podařilo i u Martina Hirsche,
u něhož byl původně předpoklad
nejdelší rekonvalescence. Jenže sotva
vyléčil zranění z přípravného zápasu ve

Vyškově, dostihla jej běžná viróza, takže
do zápasu určitě nemohl naskočit.
Trenér Oldřich Machala mohl jinak
počítat se všemi hráči, na poslední
chvíli se ovšem na tréninku zranila
i ukrajinská posila, záložník Žykol,
který nakonec i přes rozcvičování
do zápasu nenastoupil. Základní
jedenáctku nejlépe vystihuje slovní
spojení sázka na jistotu. Do brány se
poprvé od zápasu ve Velkém Meziříčí
postavil Jícha, stoperskou dvojici Sus
- Schuster netřeba představovat, na
levém beku dostal přednost jinak stoper
Rus. Osvědčenou dvojici ve středu
pole Pančocháře a Fládra doplnil ofenzivní Hapal, vítr po stranách měl zajistit
Koudelka se Šteiglem. O hrotovém
útočníku se netřeba rozepisovat, plnou
důvěru má kapitán Kroupa.
Tato sestava soupeře prakticky do
ničeho nepustila. Spartak v ofenzivním
myšlení nesršel nápady a nakopávané
míče zkušená obrana Prostějova bez
problémů odvracela. Naopak eskáčko
mělo ofenzivní repertoár velice pestrý.
Důrazné dohrávání míče v podání
Hapala zařídilo první branku, když

FOTOGALERIE

klikni na
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BYLI JSME
U TOHO

Prostjovský záložník Panochá! (vpravo) sleduje Machynkovu figuru a la Titanic na
zádech domácího Šroma.
Foto: Tomáš Kaláb

byl domácí gólman nucen faulovat a Kroupa penaltu spolehlivě
proměnil. Jak na pomalou obranu
předvedl Koudelka se Šteiglem,
druhý
jmenovaný
nepohrdl
příležitostí a s trochou štěstí skóroval.
Kvalitní rozehrávání rohových kopů
ve Fládrově provedení rezultovalo
v ceněný gól ze standardní situace
a konečně chirurgicky přesný Fládrův

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

www.vecernikpv.cz

Ze zápisníku pedsedy
FRANTIŠKA JURY
Je to strašně důležité vítězství.
Když jsme vedli 2:0 a oni
neproměnili penaltu, tak nám
to hrozně nahrálo, protože za
stavu 2:1 by byla zase úplně
jiná situace. Pak jsme dali ještě
gól a přidali i čtvrtý. Je pravda,
že ve druhém poločase jsme asi
patnáct minut přestali hrát, asi
pod dojmem tříbrankového
vedení, ale pak jsme přidali
čtvrtý gól a zvládli jsme to.
Škoda že jsme v závěru dostali gól, ale to není v prvním
zápase sezóny zase tak podstatné. Jsem rád, že jsme to
zvládli takovým způsobem.
Až na nějaké drobné výpadky
jsme byli jasně lepším týmem.
To bylo stále tak trochu trenérské hodnocení, ale co chci
zdůraznit jako předseda klubu, že mužstvo bylo dobře organizované, musím pochválit
trenéry i mužstvo. Viděl jsem
až do konce zápasu organizovaný fotbal, po ztrátě šli hráči
hned za balón. Šlo o první zápas, takže to nejde přeceňovat,
ale ani podceňovat. Toho si
cením stejně jako vítězství. Vypadalo to od začátku, že jdeme
za jasným cílem. Stav 3:0 mohl
nabádat k nějaké lehkomyslnosti, ale my jsme byli disciplinovaní a z toho mám velkou radost. Doufám, že to
bude takto pokračovat.

íslo

ZÁPASU

139
Tolik dnů uplynulo od posledního domácího zápasu MSFL
s Otrokovicemi.

centr do šestnáctky před gólmanem
jistě hlavou proměnil Kroupa.
Prostě trenér Machala viděl od svých
svěřenců gólové situace ze všech
možných herních variant, které v zimní
přípravě procvičovali. K úplné spokojenosti by ještě chtělo proměnit tři sólové
nájezdy v podání Kroupy, které ovšem
domácí gólman stačil vždy vytěsnit těsně
vedle tyče. A samozřejmě udržet čisté
konto, i když to je pro brankáře už jen ona
pověstná třešnička na dortu.
Tým prokázal jednotnou vůli po
vítězství a to je velmi cenné. Bude jí
potřeba i tuto sobotu od půl čtvrté
na domácím hřišti proti Uherskému
Brodu. Ten totiž přijede s defenzivní
taktikou, s níž se vypořádat není pro
žádné mužstvo jednoduché. Povinnost
přitom bude velet tříbodový zisk.

Do poločasu bylo v Hulíně rozhodnuto
HULÍN Prostějovské skáčko si vzalo dobré ponaučení z podzimního vzájemného měření sil a na Velký pátek chtělo utkání rozhodnout už během
první půle stejně jako Hulín v Prostějově. Tříbrankový náskok autorů Kroupy, Šteigla a Ruse ještě prvně jmenovaný kapitán po přestávce navýšil. Domácí Šrom, který na podzim srazil eskáčko na kolena, přece jen korigoval
výsledek deset minut před koncem. Premiérové jarní vystoupení 1.SK Prostějov sledoval Večerník naživo.
fauloval a Kroupa nařízenou penaltu bezEXKLUZIVNÍ
IVNÍ
pečně proměnil - 0:1. Domácí obrana
reportáž
nevynikala rychlostí, čehož dokonale vypro Večerník
užili dva „rychlíci“ Koudelka se Šteiglem.
Prvně jmenovaný poslal svého spoluhráče do brejkového nájezdu, Šteigl si obešel
Dostála a z úhlu zvýšil na dvoubrankový rozdíl - 0:2. Jenže penalta se foukala
Jedním z příběhů utkání devatenáctého i na druhé straně. Až u brankové čáry se
kola MSFL byla setkání Kroupy a domá- srazili Machynek s Martinem Vyskočicího gólmana Dostála tváří v tvář. Poprvé lem, hostující bek si z tohoto zákroku
se takto seznámili už po pěti minutách odnesl tržnou ránu na hlavě. K exekuci
hry, kdy si Kroupa našel prostorový ba- se postavil Ondřejka, poslal sice Jíchu
lón za obranu, jenže napálil pouze Do- do opačného rohu, jenže trefil pouze
stála, který míč odvrátil na roh. O deset tyč. Po tomto momentu, který mohl
minut později šel důrazně do obloučku přinést Prostějovu výrazné komplikace,
na hranici šestnáctky Hapal, Dostál jej už Hanáci další zaváhání nepřipustili.

Tomáš
KALÁB

SK HUL
1.SK PV

1:4

Deset minut před přestávkou s notnou
dávkou štěstí pojistil vedení Rus, který si
pozičně skvěle naběhl na Fládrův rohový kop - 0:3.
Přesto o přestávce trenér Machala upozorňoval hráče, že v žádném případě
není po zápase a je potřeba vytrvat
v tlaku na soupeře. Už po šesti minutách zabránil snížení Jícha, který byl při
hlavičce soupeře na správném místě.
To se nedalo říci o Dostálovi, který byl
bezmocný proti Kroupově hlavičce po
centru Fládra - 0:4.
Čtvrt hodiny před koncem ještě Jícha vytěsnil Dvořáčkovu střelu nad
břevno, proti Šromově umístěné střele k tyči už ale byl bezmocný - 1:4.
V poslední desetiminutovce se mohl

nejméně dvakrát zapsat do střelecké
listiny opět Kroupa, jenže jeho dva nájezdy na osamoceného Dostála skončily těsně vedle branky. Na pověstného
„bůra“ tak v Hulíně nedošlo. Přesto si

POHLEDEM TRENÉR!
Jindøich LEHKOŽIV - trenér SK Spartak Hulín:
„Z utkání jsem měl trochu obavy. Máme totiž problémy se sestavou, minulý týden
si zlomil nohu Kostka a zranil se i Josl. Tím se nabourala sestava pilovaná v přípravě
a museli jsme přehodit jednotlivé posty. Prostějov se dostal do vedení, my jsme se ze
stejné herní situace mohli dostat do zápasu, jenže jsme neproměnili pokutový kop.
Po další naší chybě přidal soupeř třetí branku a o zápase bylo rozhodnuto. S takovým
týmem se zápasy těžko otáčí, i když za druhý poločas musím kluky pochválit, že to nezabalili a chtěli aspoň nějaký ten gól dát. Kluci byli hodně frustrovaní, po neproměněné
penaltě jsme padli ještě níž. Potvrdilo se, že změn ve srovnání s přípravou bylo hodně.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Pro první zápas jara jsme měli hodně těžkého soupeře, zkušené mužstvo, s nímž jsme
doma prohráli 0:3 a měli jim co vracet. Kluky musím pochválit, byli na zápas dobře nachystaní. Předvedli kolektivní, zodpovědný výkon v defenzivě i ofenzivě, měli jsme spoustu
brankových příležitostí, jen Kroupa mohl dát možná pět gólů. Takže velká spokojenost
s výkonem a chystáme se na další zápas. Ještě před zápasem jsem přemýšlel o jednom
nebo dvou místech v sestavě, kádr máme hodně nabitý a na jeden post máme i tři hráče.
Bylo to pro mě hodně složité, ale ti, co hráli, se odvděčili svým výkonem.“

„Na domácí zápas s Hulínem jsem si vzpomnl,“

piznal po zápase Aleš Rus
HULÍN Málokterý zápas se mu vyloženě nevyvede. Obránce Aleš
Rus (na snímku) na první utkání s Hulínem nevzpomíná dobře,
vždyť po dvou žlutých kartách v krátkém rozmezí oslabil na celý poločas svůj tým. Na půdě soupeře si ale vše vynahradil, když
vstřelil důležitou třetí branku.

exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
 Na podzimní zápas s Hulínem
máte osobně asi špatné vzpomínky,
byl gól jakýmsi zadostiučiněním?
„Je pravda, že jsem si na to před zápasem vzpomněl, ale tohle byl úplně
jiný zápas, takže jsem to ani moc neřešil.“
 Dá se tento zápas považovat za
výborný vstup do sezóny?

„Hrozně dlouho jsme na zápas čekali, tréninky ani přáteláky nejsou
to pravé. Jsme rádi, že jsme do jarní
sezóny vstoupili opravdu dobře,
bylo na nás vidět, že máme opravdu
velkou chuť.“
 Vstřelil jste branku po standardní situaci, jak to ve vápně vypadalo?
„Zdena Fládr rohy kope opravdu
dobře a tento byl obzvlášť povedený.
Já nemám zrovna nejvyšší postavu,
prostě si spíše hlídám prostor. Tentokrát mě míč trefil někde do zátylku
a do ramene, takže gól nepatřil k těm
nejhezčím, ale každý gól je dobrý
a jedno, jak tam padne.“

 Penalty byly asi zlomové, a to jak
vaše proměněná, tak
k ta soupeřova?
„Musím říct, že obě byly odpískané
správně a byly asi skutečně
utečně zlomové.
Ta naše penalta nás uklidnila,
klidnila, a pokud by oni dali na 2:1,
1, mohl být
zápas ještě otevřený. Ale takto
ali na 3:0,
jsme za pár minut dali
což nás úplně uklidnilo.
o.“
 Čekal jste proti Hulínu víc
nosti?
práce v obranné činnosti?
„Musíme být pořád obezřetní, ale nebyli jsme tentokrát
pod velkým tlakem. Možná tu
druhou půli, když oni
ni hráli s větrem, tak nás trošku možná opticky zatlačili. Hodně nakopávali balóny, což nám dnes stopeři
opeři odskákali.
Po krajích jsme se dobře posouvali,
takže jsme jim nenechali
echali moc prostoru. V tomto směruu jsme v obraně
tek a odbránili
neměli žádný zmatek
jsme to suprově.“

eskáčko v poklidu došlo k prvnímu jarnímu triumfu a potvrzení první příčky
v průběžné tabulce.
Statistiky z utkání a výsledkový servis
MSFL najdete na straně 20

RYCHLÝ
VEERNÍK
V
Pi penaltovém
zákroku zranní
Hu (tok) - S netradiční ozdobou
Hulín
hlav
hlavy odehrál většinu utkání obránce
Lubomír Machynek. Paradoxem je,
Lub
že kke zranění došlo při zákroku, který
byl sudím posouzen jako penaltový.
„Opravdu nevím, přišlo mi to jako
„O
normální
souboj o míč, navíc jsme
no
se soupeřem byli otočeni spíše zády
a já dostal loktem do hlavy. Není
to
t velká ranka, řešit to nemusím,“
svěřil
se se svým pohledem na jeds
nu
n ze stěžejních situací její aktér.

Remízový za"átek
dorostenc

Foto: Josef Popelka

Pro
Prostějov
(tok) - Dvě remízy uhráli
starší dorostenci do devatenácti let
star
na úvod
ú jara. Nejprve remizovali bez
branek s rezervou Karviné, poté se
bran
rozešli smírně 1:1 se Znojmem. Jediroze
nou branku si připsal v úvodu zápasu
Smékal, domácí po přestávce srovnali.
Sm
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„Chceme bojovat o medaile na velkých podnicích“
Předseda PARDUS-TUFO Prostějov
Petr Šrámek má o ambicích jasno
PLUMLOV Dlouholetým předsedou prostějovské cyklistiky je
Petr Šrámek (na snímku), který už v minulosti dokázal dát dohromady tým kvalitních lidí, jimž záleží nejen na osobním úspěchu.
Odměnou mu byly ocenění či vavříny jeho svěřenců na tuzemské
i mezinárodní scéně. Nejinak by tomu mělo být také v nadcházející sezóně, před níž se ve výběru PARDUS-TUFO objevil hned
půltucet nových jezdců. Kvalita prostějovské cyklistiky tím zase o
něco víc vzrostla.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Josef
POPELKA
 Jaké ambice očekáváte v nadcházející sezóně od téměř nového
týmu?
„Rozdělil bych je do dvou skupin.
Tou první je dráha, kde bychom rádi,

aby Lichnovský, Babor, ale i Bárta
startovali na mistrovství Evropy
a bojovali tam o medaile. O level výš
je Pszczolarski, který by měl vozit
medaile i ze světového šampionátu.
Na silnici bychom rádi dobře
reprezentovali zejména v kategorii
U23. I když se jedná o jezdce, kteří
jedou teprve prvním rokem, šance
jsou veliké. No a pak je tu ještě Karel
Hník, který, když vše dobře půjde,
by tak mohl startovat na světovém
šampionátu seniorů, což by byl

historický moment v prostějovské
cyklistice! Měli jsme reprezentanty
v kategorii do třiadvaceti let, ale v té
nejvyšší by to bylo poprvé. Jinak se
samozřejmě umísťovat co nejvýše.“
 Mezi mládeží patříte k tomu
nejlepšímu v republice. Jak moc
je těžké prosadit se do seniorského týmu, jako se to povedlo
letos Tomáši Bártovi?
„V Prostějově máme opravdu jednu
z nejlepších mládežnických akademií, umísťujeme se pravidelně na
prvních příčkách. Cílem je znovu
se probojovat do reprezentačních
výběrů a mít tak možnost zúčastnit se
těch nejprestižnějších podniků. Kluci
musí na sobě stále makat, šanci může
dostat každý, kdo má předpoklady
na úspěch i v mužské kategorii. Jako
v každém sportu i v cyklistice není
přechod mezi seniory vůbec snadný.“

D  )   D  &    &#-
 Kde může zakotvit juniorský
jezdec, který přechází do seniorské kategorie, ale nemá možnost
reprezentovat svůj tým?
„Jsou samozřejmě týmy, kde
je snadnější se uplatnit. Jedná
se například o Favorit Brno či

Příbram, možností mladíků je
několik.“
 Jak si pochvalujete nová kola?
„Spolupráce je teprve na začátku
a pevně věřím, že se bude čím dál
více prohlubovat. Dali jsme si je
i do názvu, tak očekáváme hodně.

Foto: Josef Popelka

(smích) Designově jsou ohromná. Říkali mi i starší jezdci, kteří
s nimi už mají i nějaké zkušenosti,
že se jim na těchto strojích jezdí
lépe než na některých renomovaných značkách. A to je už
dobrá vizitka.“

„Máme i kandidáty na reprezentaci,“ Karel Hník: „Potenciál tohoto týmu
 ($  4" / $56718
PLUMLOV Jedním z trenérů
a především sportovním ředitelem prostějovského klubu je pětačtyřicetiletý olomoucký rodák
a bývalý český profesionální cyklista Tomáš Konečný (na snímku).
Ve své kariéře vyhrál v roce 2001
etapu na Vueltě, přičemž celkově
se umístil na dvanáctém místě.
Nyní si plní povinnosti na Hané,
zároveň je i trenérem české reprezentace.

Josef POPELKA

 Jaké cíle si dává prostějovský
klub?
„Je těžké mluvit o konkrétních plánech. Nicméně v každém závodě bychom chtěli zajet co nejlepší umístění a porvat se o nejvyšší příčky.“
 Jak moc je důležité uspět na
úvodním závodě sezóny?
„Všechny týmy se chtějí prezentovat
v tom nejlepším světle, takže to nebude rozhodně nic jednoduchého.
Závod není zase extrémně těžký, je
to hodně o taktice a o tom, jak tým

dokáže spolupracovat. Věřím, že to
by klukům nemělo dělat potíže.“
 Kdo by mohl v tomto závodě
nejlépe uspět?
„Mohu jmenovat například odchovance Tomáše Bártu, který se
na Rhodosu ukázal ve výborné
formě.“
 Jste trenér také české
reprezentace. Má někdo
z prostějovských jezdců
šanci dostat se na některý
z vrcholných podniků?
„Šanci mají rozhodně všichni. Je to jen otázka toho, jak
se budou projevovat v důležitých závodech. Třeba v kategorii
U23 je to Český pohár, který má sedm
závodů a to je dle mého nejvyšší měřítko výkonnosti každého závodníka.
Těch aspektů na nominaci je samozřejmě více, ale možnosti jsou velké.“
 Co říkáte na nová kola a jak
probíhá vlastně takový výběr
správného stroje?
„Do výběru také zasahuji, protože
mám přeci jen toho spoustu odjež-

je velký, zajedeme kvalitní sezónu“

PLUMLOV
Prostějovskému
týmu se do nové sezóny podařilo
získat jednoho z nejlepších
českých vrchařů. Pomyslnou
kapitánskou
pásku
převzal
šestadvacetiletý rodák z Jilemnice
Karel Hník, jenž svou kariéru
výborně rozjel v belgických cyklokrosových týmech, prošel si
ale také například jihoafrickou,
dánskou a naposledy polskou
stájí. V Prostějově by mohl letos
dosáhnout historického zápisu,
pokud se mu podaří zasáhnout
Foto: Josef Popelka do světového šampionátu, což se
nikomu ve žluto-modrém dresu
děno. Jedná se o test samotných kol, předtím nepodařilo.
tak i případně oblečení a dalších cyklistických doplňků, abychom vybrali EXKLUZIVNÍ
to nejlepší pro naše jezdce. Zpětná rozhovor
vazba s výrobcem je samozřejmos- pro Večerník
tí, jedině tak můžeme docílit oboustranné spokojenosti. Kola se jeví Josef
jako velice slušná, a to jak po stránce POPELKA
funkční, tak i designově se mi velice
líbí. Věřím, že naše nová spolupráce  Jste novicem v týmu
a zároveň pomyslným kapitánem.
povede k nejlepším výsledkům.“
Očekávají se tak od vás největší
ambice, nebo spíše řízení týmu?
„Já si myslím, že v podstatě obojí.
(úsměv) Už na prvním závodě na
Rhodosu jsme se docela stmelili,
jako tým jsme dobře spolupracovali,
ale na to je ještě čas. Vše se určitě
během sezóny doladí. Týmu jsem
přišel pomoci, zvláště v těžkých
závodech především kopcovitého
rázu. Tam bych měl být týmu nejvíce
prospěšný.“

7 / ))  :( 4:#;<=
Tomáš Bárta bronzový v kategorii U23!
VELKÁ BÍTEŠ, PROSTĚJOV
Předminulou sobotu naplno
otevřela „Bíteš“ českou silničářskou sezónu a odstartovala
seriál Českého poháru na silnici
– Kalas cup. Do závodu odstartovala kompletní osmička seniorského týmu doplněná o juniora Matouše Měšťana.
Navzdory větrnému a chladnému
počasí se závodilo hned od startu.
V prvních kilometrech se vytvořil únik osmičlenné skupiny, kde
modrožluté hájil Mykyta Zubenko. Skupina spolupracovala, časem
si vypracovala až sedmiminutový
náskok na hlavní pole. Před nájezdem na závěrečné okruhy očekávaně zvýšili aktivitu závodníci
královehradeckého týmu Elkov
– Author, v jejichž dresech se výborně předvedli bývalí prostějovští závodníci Jakub Otruba a Matěj
Zahálka a náskok uprchlíků se začal rychle tenčit. Když uniknuvší
skupinu dojel kvartet Zahálka,
Černý, Warchol a Paterski (oba
Poláci z Wibatech Merx 7r), tak jejich tempu dokázali vzdorovat jen
Otruba se Zubenkem. Královehradečtí však pokračovali v aktivitě

 '; (zcela vpravo) E$& $+# # 
)% 15 
Foto: Jan Brychta
a jejich tempu již nestačil vyčerpaný Zubenko s Warcholem. V cíli se
z vítězství radoval Maciej Paterski,
před druhým Matějem Zahálkou
a třetím Jakubem Otrubou. Mykyta Zubenko po heroickém výkonu obsadil výborné šesté místo
v celkovém pořadí. Velmi dobře
si počínali i ostatní prostějovští
závodníci, když Tomáši Bártovi
dvaadvacáté místo v celkovém
pořadí stačilo na bronz v kategorii
U23!

„Ocenění nováčka je hezké, ale se
svým výkonem moc spokojený
nejsem. Nedávno jsem bojoval
s nemocí, takže jsem za to rád, ale
vím, že to může být i lepší. Bíteš
už jsem absolvoval jako junior, ale
přesto je cítit, že ty závody jsou na
mě zatím dost dlouhé. Přesto si
myslím, že jsem přes zimu udělal
kus práce a jsem na sezónu dobře
připravený. Mám rád takovéto
klasikářské trasy, do budoucna
to bude jedna z těch, co mi bude

sedět. Dnes by mi ale nevadilo,
kdyby byla o něco kratší, přeci jen
ještě trochu výkonnosti schází.
V závěrečných dojezdech si už ale
docela věřím, v závodech, co jsem
letos jel jsem tak získal trochu sebevědomí,“ pronesl bezprostředně
po úvodním pohárovém závodu
prostějovský odchovanec Tomáš
Bárta.
Vynikající výkon podal i Matouš
Měšťan, který závod s přehledem
dokončil na čtyřiačtyřicátém místě a stal se tak nejlepším z juniorů,
kterých v závodě startovalo čtrnáct, dokončili však pouze dva.
Wojciech Pszczolarski obsadil čtyřiadvacátou pozici, Luděk Lichnovský dojel jednatřicátý, Karel
Tyrpekl třiačtyřicátý, trojice Daniel Babor, Marek Dolníček a Karel Hník po pádu hlavního pole
závod nedokončila.
(oš, jp)
Kompletní výsledkovou listinu
najdete na straně 20

 Většina jezdců je nováčky
v prostějovském klubu. Určitě se
ale ve světě cyklistiky znáte. Jaké
tedy očekáváte úspěchy od týmu?
„Ambice může mít tým opravdu
vysoké. Je dobré, že se staví na
mladých, protože o tom dnešní
cyklistika je. Aby se vytvořila hlavně
dobrá mládežnická základna, od
čehož se klub může dál odrazit.
Potenciál tohoto výběru je velký.
Věřím, že zajedeme kvalitně, posbíráme dobrá umístění a hlavně
načerpáme nové zkušenosti jak
společným tréninkem, tak samotnými podniky. Pokud závodíte s těmi
nejlepšími, je to ta nej škola, kterou
vám může dát jen závod.“
 Jezdil jste i v zahraničí, pak
jste se vrátil do České republiky
a nyní do Prostějova. Byly i jiné
nabídky a co rozhodlo o příchod
na Hanou?
„Po rozpadu polského týmu jsem měl
více možností, kam zamířit, ale už
jsem zůstal v Čechách. Měl jsem navíc
nějaké zdravotní problémy, tak jsem se
chtěl dát hlavně do pořádku. To už teď
jsem a s dobrým programem, který
v Prostějově je, tak bych se rád kvalifikoval na mistrovství světa, jež se bude
v srpnu konat v Innsbrucku.“
 Tím jste mi v podstatě
odpověděl na následující otázku.
Co by mělo být pro vás tím vrcholem letošní sezóny a co byste
považoval za neúspěch?
„Ano, jak už jsem se zmínil, hlavním
cílem je se dostat na mistrovství

Foto: Jan Brychta
světa. Bude to opravdu náročné i samotná trať nebude nic lehkého, ale
udělám vše pro to, aby se to povedlo.
Nejlepší průpravou na samotný
vrchol sezóny budou podobné jednorázové závody.“
 Nějakou dobu jste závodil na
cyklokrosovém poli. V roce 2011
jste dosáhl na bronzový stupínek
na světovém šampionátu v kategorii U23. Co vás vedlo k přesunu
na silnici?
„Spíše to byla taková shoda okolností, zároveň i štěstí. V Česku
zrovna vznikal tým pro jezdce
pouze kategorie U23, což ani
v Evropě nic lepšího nebylo. Jsem
moc rád, že jsem za tento tým
mohl jezdit, což mi velice pomohlo a ukázalo mi to blíže krásu
silniční cyklistiky. No a pak jsem se
dostal až sem. (úsměv)

=37(2#Q/[&.0= #<(2Y(3=

v Hlohovci
na pódiu!
6 'C & ' $& 

Foto: Jan Brychta

HLOHOVEC, PROSTĚJOV Dvě pódiová umístění vybojovali prostějovští závodníci na Velké ceně Hlohovce – Trofeo Cinelli, v závodě, který otevírá sezónu domácích silničních závodů. V kategorii starších žáků s přehledem
zvítězil Matyáš Koblížek, v kategorii závodníků do třiadvaceti let velmi pěkné druhé místo obsadil Tomáš Bárta. Nejlepší z prostějovských v kategorii
ELITE byl na páté příčce Mykyta Zubenko. Všichni tak dali jasně najevo, že
se s nimi musí do nadcházející sezóny počítat.
(oš, jp)
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„NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH? MOJE PŘÍTELKYNĚ A RODINA!“
Ve druhé části interview mladý parašutista Dukly Prostějov
Petr Chládek rozebírá i to, jak si váží ocenění v anketě města

Marek
SONNEVEND

18032910360

 Který z dosud dosažených úspěchů je pro vás nejcennější?
„Nejvíc ze všeho si cením své přítelkyně, to je můj největší úspěch v životě.
(s úsměvem) A taky mám super rodinu,
která mě ve všem ohromně podporuje. Co se sportovních výsledků týče,
nejvíc pro mě určitě znamenalo loňské
mistrovství Evropy, kde se mi povedlo
vyhrát mezi juniory přesnost přistání
i absolutně a přidat bronz v individuální
akrobacii.“
 Prosazujete se víc už i v mužské
kategorii?
„Tam je to samozřejmě pro nás mladší
hodně těžké, prosadit se v tvrdé konkurenci zkušených borců není sranda.
Třeba ve Světovém poháru jsem se
ještě nikdy nedostal na bednu, mým
nejlepším umístěním zatím byla sedmá
pozice v jednom ze závodů. Ale právě
na té poslední Evropě jsem si ověřil,
že už teď nemusím být moc daleko za
úplnou špičkou, když se mi daří. Ještě
před posledním kolem jsem totiž držel
páté místo a až chybou v závěrečném
seskoku klesl na deváté. Právě tímhle
se však získávají ty potřebné i cenné
zkušenosti. Já věřím, že pokud mi to dál
půjde a budu se postupně zlepšovat, tak
se můžu jednou dostat úplně nahoru
i mezi chlapama.“
 Co je v klasickém parašutismu
nejdůležitější pro špičkové výkony?
„Záleží na disciplíně. A taky na hmotnosti, ideální váha parašutisty je u našich padáků něco přes sedmdesát kilo.
Já to mám tím pádem o něco složitější,
protože jsem větší i celkově těžší, byť se
snažím udržovat. Přes zimu je to ale náročnější a většinou něco naberu, zvlášť

obnášela, že by byla celkově dost náročná. A pokud jsem v parašutismu, který
mě strašně baví, natolik dobrý, že si jím
můžu i vydělávat peníze, nebylo nad
čím váhat. Taková možnost, jaká se mi
naskytla, a nabídka, co jsem od Dukly
Prostějov dostal, se prostě neodmítají.
Teď se hrozně těším na to, jak skloubím
svůj osobní i rodinný život s tím profesním v podobě sportovní kariéry. Navíc
se dá úspěšně skákat třeba až do padesáti let, což za poslední roky dokázalo
hned několik zdejších borců. Od Ivana
Hovorky přes Jindru Vedmocha po Jirku Gečnuka, všechno to byli nebo ještě
jsou super závodníci i ve vyšším věku.
V jejich stopách zkusím jít.“
 Co jste říkal na slavnostní vyhlášení ankety Sportovec města Prostějova 2017 a na vaše prvenství v kategorii Talent roku?
„Byl to moc pěkný večer, který jsme
si s Milošem Křížem ve společnosti
příjemných lidí hezky užili. A hlavně
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Jednoznačně chci letos uspět na civilním
mistrovství světa v Bulharsku. V Bosně
a Hercegovině jsem byl ještě úplný mladíček,
v Chicagu mi to nesedlo... Mám velkou motivaci.
každoročně pilovat na soustředění do
Španělska. Takže jak říkám: můžeme
být rozhodně spokojeni.“
 Vy jste v Dukle Prostějov zatím
občanským zaměstnancem. Máte
představu, co dál?
„Chceme se s přítelkyní sem do Prostějova přestěhovat ze Strakonic, to znamená najít tu nějaké bydlení. Zároveň
chci přestoupit z vysoké školy v Plzni na
brněnskou univerzitu, kde bych dokončil studium. Co se Dukly týká, tam jsem
zatím na půl úvazku, což se od července
změní na plný úvazek. A od příštího
roku po absolvování tříměsíčního armádního kurzu se stanu vojenským zaměstnancem. Bude ze mě profesionální
voják, i když vlastně sportovec.“ (smích)
 Vize takového života se vám zamlouvá?
„Naprosto. Bylo by to úžasné. Nikdy
jsem nevěřil, že bych se parašutismem
mohl živit, stejně jako jsem si nikdy
nedokázal představit, že odejdu ze
Strakonic žít někam jinam. Moje dřívější představa byla pracovat v tátově
stavební firmě a sportem se jen bavit.
Pak jsem však začal studovat vysokou
školu a zjistil, co všechno by ta práce

člověka potěší, když se za svou snahu i dosažené výsledky na nějaké
vyšší úrovni dočká takového uznání.
Z ocenění jsem tedy samozřejmě
měl velkou radost, zvlášť když
Prostějov je hodně sportovní město a má spoustu vynikajících sportovců všeho věku.
Tím víc si svého
vítězství v anketě
vážím.“
 Na závodech už
letos přecházíte do mužské kategorie?
„Ještě ne. Díky tomu,
že parašutismus
má věkovou

hranici pro juniory posunutou oproti
jiným sportům výš, můžu mezi mládežníky skákat tento rok a dokonce i celý
příští. Současně však budu soutěžit stejně jako dosud i mezi dospělými, kam
se výsledky juniorů taky započítávají.
A náš trenér Honza Wantula mi vždycky říká: ‚Nezávodíš s mladýma, ale
s chlapama, snaž se dopadnout co nejlíp
v jejich konkurenci a juniorské vítězství
ber za samozřejmost.‘ Má pravdu. Já se
zkrátka musím snažit, abych pokaždé
zaskákal své maximum a v mužích se
pokud možno stále posouval výš a výš.
Tahle cesta je přede mnou.“

 Jaký hlavní cíl máte pro sezónu
2018?
„Jednoznačně uspět na civilním mistrovství světa v Bulharsku. Předchozí
dva světové šampionáty mi z různých
důvodů příliš nevyšly, neboť v Bosně
a Hercegovině 2014 jsem byl ještě úplný mladíček a v USA 2016 mi to i vzhledem k podmínkám, které nastavili
organizátoři v Chicagu, moc nesedlo.
Tentokrát si to chci na Balkáně vynahradit a konečně přidat k medailím
z mistrovství Evropy i něco krásného
ze světa. Mám hodně velkou motivaci
a doufám i věřím, že to vyjde.“

vizitka
PETR CHLÁDEK



✓ narodil se 4. září 1995 ve Strakonicích
✓ mladý parašutista ASO Dukla Prostějov
✓ od dětství se věnoval celé řadě sportů,
postupně lyžování, plavání, vodnímu pólu,
fotbalu, tenisu a volejbalu
✓ první tandemový seskok absolvoval se
svým otcem parašutistou v šestnácti letech, s klasickými sólo seskoky pak
začal o rok později
✓ v Dukle Prostějov to zkusil od roku 2014, chytil se a členem zdejšího
Armádního sportovního oddílu je až dosud jako civilní zaměstnanec
✓ od příštího roku se po absolvování tříměsíčního výcviku stane vojákem
a tím pádem armádním členem ASO Dukla PV
✓ v juniorské kategorii je trojnásobným vítězem mistrovství Evropy
(2016 přesnost přistání, 2017 přesnost přistání a absolutní pořadí)
a celkovým vítězem Světového poháru na přesnost přistání (2017)
✓ studuje Vysokou školu stavební v Plzni, bakalářský obor stavební
inženýrství, v létě bude přestupovat na univerzitu do Brna
✓ je svobodný, má přítelkyni, s níž se hodlá přestěhovat do Prostějova
zajímavost: vedle klasického parašutismu se věnuje i paraski, což je
kombinace parašutistických seskoků na přesnost přistání a obřího
slalomu ve sjezdovém lyžování, v tomto sportu získal stříbro mezi
juniory na mistrovství světa 2015

18020920199

v rámci původního
interview
pro Večerník
se ptal

pokud mám víc školy. (úsměv) Obecně
je nejvíc důležitý trénink, aby se člověk
snažil pořád technicky zlepšovat, a samozřejmě psychika. Kdo v hlavě nezvládá důležité závody, nemůže uspět.“
 Jaké máte v Prostějově podmínky k přípravě?
„Díky armádě výborné. Hodin seskoků
by pochopitelně mohlo být asi vždycky
ještě víc, ale vzhledem k tomu, jak malý
sport parašutismus je ve srovnání se
spoustou těch větších, si na tréninkové podmínky i celkové zajištění vůbec
nemůžeme stěžovat. A to právě díky
tomu, že klasický parašutismus je tady
v Prostějově dlouhodobě pod křídly
ASO Dukla. Má zde mnohaletou tradici a velkou podporu, čehož si moc
vážíme. Díky tomu ročně uděláme
okolo tři sta padesáti tréninkových seskoků, plus další na soutěžích. Vedle
toho jezdíme do aerodynamického
tunelu nacvičovat individuální akrobacii, tu skupinovou pak jezdí kluci z áčka
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PROSTĚJOV V minulém čísle jsme
započali první část exkluzivního
rozhovoru, který Večerníku věnoval
čerstvý vítěz ankety Sportovec města
Prostějova 2017 v kategorii Talent
roku. Velmi nadějný parašutista Armádního sportovního oddílu Dukla
Prostějov Petr Chládek minule hovořil o svém dětství plném sportu,
začátcích se seskoky, jak se z rodných Strakonic dostal do Prostějova,
o skvělé partě v týmu Dukly a proč
se mu vlastně parašutismus tak líbí.
V dnešním dokončení obsáhlého
povídání se dotýkáme řady dalších
zajímavých témat...

Úterý 3. dubna 2018
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milujeme vecerník
k


volejbal

“
„Vìøím, že titul získáme jasnì!“
Nahrávaka VK Prostjov má radost ze své sestry Lucie,
s níž v extraligovém play-off svedla sourozenecký souboj

Michaela Zatloukalová:
PROSTĚJOV Není zrovna lehký úděl pro volejbalovou nahrávačku dělat týmovou dvojku špičkové jedničce, která odehraje většinu střetnutí během celé sezóny. Prostějovská odchovankyně
Michaela Zatloukalová zažívá tuhle situaci ve svém mateřském
oddílu již podruhé a nutno říct, že se s ní vyrovnává mnohem lépe než před několika lety. Mezitím totiž nasbírala zkušenosti ve
Šternberku i v Přerově,„obouchala“ se tam. A v aktuálním ročníku
2017/2018 zvládá naskakovat do duelů, při nichž dostane příležitost, většinou na velice dobré úrovni. Bezprostředně po přátelském smetení UTE Budapešť 5:0 mezi extraligovým čtvrtfinále
a semifinále Večerník talentovanovou hráčku vyzpovídal.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor pro Večerník
rníkk

Marek
SONNEVEND
 Co říkáte na přípravný zápas?
„Myslím, že dobrý. (úsměv) Na soupeře jsem byla zvědavá, protože nemám
úplně přehled, na jaké úrovni se hraje
klubový volejbal v Maďarsku. My teď
máme týden bez soutěžního utkání
a plný jen přípravy, takže bylo určitě
dobře, že jsme si mohly zahrát tenhle
přátelák se zajímavým týmem.“
 Do hry jste naskočila z lavičky
koncem třetí sady a zbytek střetnutí
se vám docela povedl, ne?

Jak to vidí
KAPITÁNKA
aneb pohled
Kathleen Weiss
„Tři dny volna po extraligovém čtvrtfinále nám určitě přišly vhod. Co vím,
tak všechny holky z týmu jsme se vydaly domů a tenhle čas využily jak
k odpočinku, tak k možnosti strávit
nějakou dobu se svými rodinami. Což
bylo moc příjemné. Od pondělka jsme
pak znovu najely do plné přípravy,
kterou zpestřilo i vhodně doplnilo přátelské utkání proti Budapešti. Myslím,
že se celkově vydařilo a splnilo svůj účel
zápasového vyplnění delší doby před
semifinále. V něm potkáme Brno, které
má svou kvalitu a určitě ho nepodceníme. Na druhou stranu platí, že pokud
v sérii předvedeme svůj dobrý volejbal,
tak bychom měly jasně postoupit. Jinak měla příprava během uplynulého
týdne docela vysokou intenzitu, což
bylo potřeba. A že jsme na velikonoční
pondělí trénovaly dvoufázově? Žádný
problém. Kouč dobře ví, co dělá, a my
hráčky plně akceptujeme, že je nutné se
na rozhodující část sezóny maximálně
nachystat. Chceme mistrovský titul
a uděláme pro jeho zisk všechno.“

Kathleen WEISS,
nahrávačka VK Prostějov

„Hrálo se mi dobře. Byl to přípravný
zápas bez nervů a tím pádem v pohodě,
navíc se nám herně dařilo. Takže jsem si
to snažila na hřišti pěkně užít.“
 Pokud se vrátím ke čtvrtfinále
extraligy s Přerovem, tam jste stály
proti sobě se sestrou Lucií. Jak jste
tento souboj prožívaly?
„Doma to pořád byly samé vtípky
a srandičky, i nějaké hecování proběhlo. Třeba ségra vyzvídala, co probíhalo
v přípravě u videa a jakou na ně máme
taktiku. (smích) Celkově to ale všechno je vždycky v dobrém. My si navzájem přejeme co nejlepší výkony s tím,
že obě víme, kdo je jasný favorit. Dřív
už jsme tohle zažily v opačném gardu, když ségra byla v ženském kádru
Prostějova a já hrávala za Šternberk.

Tenkrát jsme proti sobě strávily na
hřišti několik výměn, teď šlo o trochu
víc času. Mezitím jsme si na vzájemné
souboje už docela zvykly, proběhlo
jich několik. A nejlepší to určitě je pro
rodiče, kteří nás aspoň mají pohromadě v jedné hale a nemusí cestovat na
dvě různá místa, nebo si vybírat, které
dát přednost.“ (úsměv)
 Líbily se vám sestřiny výkony
ve vzájemné sérii?
„Vzhledem k nepříjemnému zranění
palce na ruce hrála určitě dobře. Luca
si ten prst vyvrátila shodou okolností
tady v Prostějově během prosincového zápasu při blokování smeče
Lucky Nové. Potom strávila nějakou
dobu na marodce a postupně začala
naskakovat se speciální dlahou na
ruce, což u nahrávačky samozřejmě
není zrovna ideální. Ale pere se s tím
statečně a myslím, že čtvrtfinále proti
nám i celou sezónu zvládla za daných
okolností velice dobře. Samotné se jí
v Přerově líbí, má tam post první nahrávačky a získává cenné zkušenosti
do dalších let.“
 Co váš osobní výkon v tom třetím čtvrtfinálovém duelu?
„Jé, tak to už vážně nevím, nějak si na
průběh toho utkání nevzpomínám.

Doma to s Luckou pořád
byly samé vtípky a srandičky,
i nějaké hecování proběhlo.
Třeba ségra vyzvídala, co bylo
v přípravě u videa a jakou na ně
máme taktiku...

ně se
Úplně jsem zapomněla, co přesně
na hřišti dělo...“ (směje se)
 Celkově jste první kolo play
ay off
zvládly podle plánu?
ny tři
„Přesně tak. Měly jsme všechny
m setu
zápasy vyhrát 3:0 a mít v každém
navrch, což se povedlo. Při naší kvalival,
tě se takhle hladký postup očekával,
splnily jsme povinnost.“
 Máte příznivý pocit z faktu,
u,
že jste za celý dosavadní ročník
ík
ani jednou nepodlehly žádnéému z českých soupeřů?
ny
„Jo, určitě. Sice jsme ne všechny
ré
zápasy odehrály dobře a některé
ynám po herní stránce moc nevyšly, ale i v těch jsme nakonec dokázaly zvítězit aspoň těsně 3:2. Což
má svou cenu bez ohledu na to, jak
velké jsme favoritky.“
 Věříte v udržení série neporazitelnosti až do konce sezóny?
„Právě že ano. Já doufám, že Brno
v semifinále vyřadíme 3:0 na utkání
a stejně zvládneme taky finále, i když
tam nás Olomouc může potrápit, vzít
nějaký ten set. My však máme v týmu
natolik kvalitní hráčky včetně několika hodně zkušených, že bychom
žádné větší problémy neměly připustit. Rozhodující budou naše vlastní
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výkony, abychom předváděly svůj
kvalitní volejbal. Pak pevně věřím, že
titul přesvědčivě získáme.“
 Ještě před bitvami o zlato vás
však čeká semifinálová série s Královým Polem. Co od něj čekat?
„Brno má dost zvláštní halu, kde se
nikomu nehraje dobře a pod tlakem
servisu soupeřek tam míváme potíže na přihrávce. Ony obecně podání hodně perou a jsou nebezpečné,
když jim to vychází. Klíčové tedy
bude, abychom všechno ustály na
příjmu.“

Volejbalový pátelák s Budapeští: dv sady ma?arské
soupeky odolávaly, pak je dobe hrající ženy VK smetly
VK PV
UT BU

5:0

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 3:3,
5:3, 7:6, 11:9, 12:12, 14:12, 17:14,
20:16, 22:17, 24:18, 25:21. Druhý
set: 1:1, 4:1, 6:2, 6:5, 10:9, 12:9,
14:10, 14:12, 17:12, 18:15, 20:16,
20:18, 21:19, 24:19, 25:20. Třetí
set: 2:0, 2:2, 6:2, 7:4, 9:4, 13:5, 17:6,
18:8, 24:8, 25:9. Čtvrtý set: 2:0, 6:1,
9:2, 11:3, 11:8, 12:9, 19:9, 19:11,
22:12, 25:13. Pátý set: 2:0, 2:2, 5:2,
7:5, 10:5, 13:8, 13:10, 15:10.
PROSTĚJOV Přesně uprostřed
mezi koncem čtvrtfinálové a začátkem semifinálové série UNIQA
extraligy absolvovaly volejbalistky VK Prostějov v rámci přípravy
mezinárodní přátelské utkání. Na
vlastním hřišti v hale Sportcentra
DDM přivítaly ve středu dopoledne aktuálně čtvrtý nejlepší ženský

celek maďarské soutěže UTE Budapešť a vyhrály proti němu všech pět
hraných setů.

Marek SONNEVEND
Úvod středečního mače, který byl
součástí tréninkových hodin vékáčka,
působil velmi atraktivně a měl náboj
mistrovské bitvy. Oba týmy do toho
šly naplno, předváděly kvalitní volejbal. A neboť hostující družstvo dlouho odolávalo soustředěnému náporu
favorita, bylo zahajovací dějství vyrovnané. Až v závěrečné pasáži se Hanačky odpoutaly na větší bodový rozdíl
(24:18), načež proměnily teprve čtvrtý setbol - 25:21 a 1:0.
Druhá část se té první hodně podobala.
Před poměrně bouřlivou kulisou nejvěrnějších fanoušků, kteří byli na mezinárodní přátelák zvědaví, pokračoval
víceméně rovnocenný boj. A byť měl
domácí kolektiv neustále o něco navrch,
soupeř dokázal průběžný náskok před
koncovkou téměř smazat (ze 17:12 na
21:19). Až úplný závěr ovládly ženy VK
- 25:20 a 2:0.

ZAZNLO TISKOVCE...
NA

Miroslav ADA - VK Prostjov
„Najít smysluplného partnera pro přátelák není v současné době jednoduché.
České kluby, které už vypadly z play-off, momentálně netrénují, a semifinalisté
nechtějí hrát proti sobě z taktických důvodů. Budapešť byla za dané situace ideálním soupeřem, s nímž mělo vzájemné utkání více než dva sety vysokou úroveň.
Hosté vzdorovali našemu soustředěnému tlaku, hra byla oboustranně kvalitní.
Až pak celek UTE odpadl tím, že si nebyl schopný přihrát. My jsme pokračovali
v dobrém výkonu až do konce i po protočení sestavy, všechny holky mě potěšily stoprocentním přístupem bez většího množství zbytečných chyb. Pro nás šlo
o plně vydařený zápas včetně hlasité podpory fandů, za kterou děkujeme.“
Budapešťské vysokoškolačky se pak držely ještě zkraje třetího dílu (2:2, 7:4), načež zcela odpadly. Prostějovský mančaft
totiž ještě vystupňoval svůj výkon a drtil
hosty všemi činnostmi v čele s účinným
servisem, proti němuž UTE odešla
přihrávka. Rázem se tak zápas změnil
v jednoznačnou partii dokonce s jednociferným debaklem – 25:9 a 3:0.
Podobný obrázek přinesla čtvrtá sada
poté, co se oba soupeři dohodli na pokračování přípravného střetu. Účastnice ev-

ropské Champions League tlačily podáním, neměly větší problémy na příjmu,
řádily v útoku a často vítězně blokovaly.
Po dalším suverénním triumfu 25:13
(4:0) se dění na palubovce trochu vyrovnalo až v závěrečném tiebreaku, přičemž
již od konce třetího setu domácí soubor
bojoval v prostřídané sestavě. I tak hrál
stále dobře a neměl potíže dovést zajímavou konfrontaci k přesvědčivému vyúsStatistiky
tění - 15:10 a 5:0.
z utkání najdete na straně 20

RYCHLÝ

VEERNÍK
Pondìlí velikonoèní?
Dvoufázový trénink!
Pr
Prostějov
(son) - Opravdu nic
ná
náhodě neponechávají prostějo
jovské volejbalistky v přípravě na
medailové vyvrcholení UNIQA
m
extraligy žen ČR 2017/2018.
ex
Ačkoliv dny před semifinále
A
m
měly sváteční význam díky Velik
likonocům, nijak to neovlivnilo
in
intenzitu jejich tréninkového
pr
procesu.
„P
„Po čtvrtfinále hráčky dostaly tři
dn
dny volna, aby si pořádně odpoččinuly. Tuhle delší pauzu však
te
teď musíme v závěrečné fázi
se
sezóny vykompenzovat. Proto
jsm
jsme trénovali od pondělka 26.
až do soboty 31. března včetně,
na
načež byla aprílová neděle volnná. Ale s tím, že hned druhého
ddubna makáme dvoufázově,“
pprozradil kouč VK Miroslav
Čada. Aby někdo na pondělí
velikonoční pracoval dopoledne
i odpoledne, to není zrovna běžný jev. „My se však nemůžeme
řídit tím, že jsou svátky. Důležité
je kvalitně se nachystat na pokračování play off, čemuž odpovídá náplň naší přípravy. Holkám
jsem to vysvětlil a je dobře, že to
pochopily, neměly žádné námitky,“ vyložil Čada.
Místo vaječných radovánek tak
Hanačky strávily poslední den
Velikonoc nejprve v posilovně
a poté na hřišti. „Je potřeba, abychom všichni dělali maximum
pro nabrání co nejlepší formy
v závěru tohoto soutěžního ročníku. Chceme pro Prostějov
získat desátý mistrovský titul
v řadě a společně za tímhle cílem
jdeme. Naplno, přes některé dílčí
oběti,“ zdůraznil Čada.

Pochvala fanouškùm!
Prostějov (son) - Přípravný duel
s UTE Budapešť odehrály prostějovské volejbalistky nikoliv klasicky
odpoledne, nýbrž ve středu dopoledne ve svých tréninkových hodinách. Přesto si cestu do hlediště haly
Sportcentra DDM našla více než
stovka věrných fanoušků VK, jež mezinárodnímu přátelskému střetnutí
vytvořila více než důstojnou kulisu.
„Po pravdě jsem vůbec nečekal, že
v takovém termínu dorazí na přátelák
tolik našich příznivců. Navíc výborně
fandili a vytvořili moc dobrou atmosféru, všechna čest! Za podporu jim
velice děkujeme,“ zdůrazňoval hlavní
trenér žen vékáčka Miroslav Čada.
Jak v samotném týmu Prostějova, tak
u hlasitých diváků panovala spokojenost i skvělá nálada, což dokumentovala odlehčená konverzace mezi koučem a jednou zkušenou fanynkou. Ta
vznesla zajímavý dotaz: „A dovezli
vám ti Maďaři čabajku?“ Čadova
odpověď rozesmála všechny přítomné: „Čabajku ne, ale čerešpálenku,“
vypálil kormidelník s pusou od ucha
k uchu.

Juniorky VK uzavely extraligu ovládnutím spodní JEDNIČKA VK PODLE
nadstavby íslo ti, celkov však skonily až desáté VEČERNÍKU

PROSTĚJOV Alespoň závěr extraligy juniorek ČR 2017/2018
vyšel mladým volejbalistkám VK
Prostějov U19 dobře. V domácím
prostředí suverénně opanovaly třetí kolo nadstavbové části ve spodní
skupině 3C, když v hale Sportcentra DDM hladce porazily všechny tři
své protivníky. V konečném pořadí
soutěže to ale stačilo pouze na desáté místo, což je daleko za plánovaným postupem do medailových
bojů Final Six.
VK Prostìjov
Volejbal Pøerov
3:0 (15, 14, 26)

Hanácké derby měly hostitelky od
začátku pevně pod kontrolou, první
dva sety získaly velkým rozdílem. Až
ve třetím dějství se sobotní dopolední

mač zdramatizoval, ovšem těsně zvlád- soupeři. Prostějovským děvčatům stačil
nutá koncovka jej rychle ukončila.
k jasné výhře i průměrný výkon, když
první a třetí část proběhly i tak jasně,
VK Prostìjov
zatímco druhý set komplikovaně. VítězKCTM Volejbal Vysoèina
nou rozlučku s celým soutěžním roční3:0 (23, 14, 20)
kem to však neohrozilo.
(son)
Druhý zápas turnaje byl stěžejní tím,
že jihlavský celek v sobotu večer ještě Sestava VK v Prostějově: Dvořáčbojoval o zachování teoretické šance na ková, Weidenthalerová, Dudová,
přímou záchranu bez baráže. Vékáčko Kociánová, Baláková, Boudová, libeale otočilo špatně rozjetou úvodní sadu, ro Slavíková. Střídaly: Kocourková,
načež bylo po zbytek střetnutí lepším Hradilová, Brodzianska, Jurčíková,
družstvem a s definitivní platností si za- Nečasová.
jistilo své vlastní udržení mezi národní
elitou i pro příští sezónu.
Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
VK Prostìjov
„Všechny tři zápasy byly z naší strany
TJ Sokol Žižkov
vcelku dobře odehrané, i když z poma3:0 (15, 22, 16)
lejších začátků. Jak Přerov, tak Žižkov se
Nedělní dopoledne patřilo zápasové podařilo zdolat převážně hladce, nejvíc
derniéře proti papírově nejslabšímu vzdorovala v poměrně vyrovnaném

utkání Vysočina. Určitě je pozitivní zakončit sezónu vítězstvími, na druhou
stranu nepostup do závěrečného Final
Six rozhodně znamená zklamání. Tenhle
mančaft měl na mnohem víc než desáté
místo a je velká škoda, že holky neprodaly své schopnosti i možnosti.“
Extraliga juniorek ČR 2017/18 pořadí nadstavbové skupiny 3C
v Prostějově: 1. VK Prostějov 9, 2.
Vysočina 6, 3. Přerov 3, 4. Žižkov 0.
Extraliga juniorek ČR 2017/18 –
konečné pořadí po nadstavbové
části: 1. Brno 34, 2. Olymp Praha 33,
3. Liberec 29, 4. Šternberk 28, 5. Plzeň
24, 6. České Budějovice 21, 7. Španielka 17, 8. Přerov 13, 9. Ostrava 12, 10.
VK Prostějov 12, 11. Vysočina 8, 12.
Žižkov 3.
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HELENA HORKÁ
ORKÁ

V extraligovém čtvrtfinále si zkušená univerzálr
ka částečně odpočinula, když ji trenér Čada proti
Přerovu v zápasově náročném
m programu dle
možností šetřil. A ve středu dopoledne
opoledne
během přípravného utkání s UTE Budapešť Horká ukázala, jak umí hrát,
když je plná sil. Nebohé soupeřky
oupeřky z
Maďarska zasypala úctyhodnými
dnými 27
body, z nichž třiadvacet dosáhla
áhla útokem při vynikající úspěšnosti šestašedesáti procent, k tomu přidala
ala čtyři
vítězné bloky. Zahraniční protivník
otivník ji
prostě nedokázal zastavit, cožž dokládá
famózní celková užitečnost +24 během
necelých tří setů, které strávila
a na hřišti!
Pokud si takovou formu Hela udrží pro
semifinále a finále play off, mají
ají se KP
Brno i závěrečný sok vékáčkaa na co
těšit.
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HRÁČ

VEČERNÍKU OLOMOUCKO PED PLAY-OFF
UTAHUJE ŠROUBY V OBRAN
PROSTĚJOV V prvních pěti zápasech nadstavbové části
Kooperativa NBL inkasovali basketbalisté BK Olomoucko dohromady 509 bodů. Ve čtyřech následujících 322 a stáhli průměrný
počet inkasovaných bodů na osmdesát. Statistiky naznačují, že
i ofenzivní celek může soupeře zastavit i pod vlastním košem, což
rozhodně není špatná zpráva krátce před začátkem rozhodující
fáze sezóny.dailových pozicích.

JAN MOÈNIK

Po zdravotních problémech s achillovkou se poměrně
rychle opět dostal do herní pohody a bez problémů
mů zvládá průměrnou porci třiceti minut v zápase. Vrcholným
holným
kouskem bylo jeho vystoupení proti Pardubicím,, ve kterém rozdal šestnáct asistencí. Rekord ročníku se výrazně
zapsal i do historických tabulek Kooperativa NBL,
BL, kde
se Močnik dělí o čtvrté místo s Petrem Czudkem.. Tomu
se podobný kousek podařil v dresu BK Prostějov na začátku roku 2006.

Původní zpravodajství
Půvo
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
DARKO
ČOHADAREVIČ

8

Pivoti základních sestav
duelu BK Olomoucko vs.
Tui Svitavy prožili naprosto
odlišný zápas. Domácí podkošový hrá prokázal, že mu na konci sezóny
roste forma a jediný doskok ohadarevie dlil od double - double. Pínosem
byla i jeho padesátiprocentní úspšnost
z trojkové vzdálenosti a tém bezchybná exekuce trestných hod. Petway
naopak zcela selhal. Bhem tiadvaceti
minut na palubovce nedal ani bod!

RYCHLÝ
VEERNÍK
Na Nymburk
v 17 hodin od hotelu
Prostějov (lv) - V posledním kole
nadstavbové části Kooperativa
NBL vyzvou hráči BK Olomoucko
úřadujícího šampiona z Nymburka a elitní domácí klub vyzvou
v olomoucké Čajkaréně. Střetnutí
se bude hrát tuto středu 4. dubna
a začátek je v 18:00 hodin. „Budeme hrát ve stejné sestavě jako v posledních zápasech. Na palubovku se
dostane větší počet hráčů. Chceme
se snažit co nejvíce rotovat a držet
tempo,“ plánuje trenér Olomoucka
Predrag Benáček. Ani o toto střetnutí ale nepřijdou fanoušci z Prostějova. Autobus, který je opět zdarma,
bude od Hotelu Tennis Club odjíždět v 17:00 hodin. Permanentky
a všechny volné vstupenky zůstávají
v platnosti, k zakoupené vstupence
bude pivo zdarma.

Ètvrtfinále zaène
týden po nadstavbì
Prostějov (lv) - Na náročnou čtvrtfinálovou sérii proti Opavě se začnou bezprostředně po posledním
utkání nadstavy chystat basketbalisté Olomoucka. Nováček Kooperativa NBL hned ve své první sezóně proklouznul do play-off a narazí
na třetí tým tabulky. „V předchozích měsících jsme s tímto soupeřem odehráli pět soutěžních zápasů a vyhráli jediný. Opava je velký
favorit, ale i tak půjdeme do čtvrtfinále s myšlenkami na postup,“ říká
kouč Predrag Benáček. První kolo
play-off se hraje na čtyři výhry,
série odstartuje 11. a 12 dubna ve
Slezsku. „Fyzicky to bude hodně
náročné. Pokusíme se nějaký zápas
vyhrát. V sezóně se nám to v Opavě už jednou podařilo, třeba to zase
vyjde,“ věří trenér BK Olomoucko.

 více informací
 více fotograí, videí

www.vecernikpv.cz

Úterý 3. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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BK OP
BK OL

„Odpovídající nasazení pod vlastním
košem je jediná cesta k opravdu velkému
úspěchu. Obrana rozhoduje o tom, kdo
získá titul. Ofenziva žádný pohár nikomu
nezajistí, maximálně nějaké dílčí vítězství,“ připomíná tisíckrát potvrzené pra-

vidlo trenér regionálního výběru Predrag
Benáček.
Ve čtyřech posledních zápasech žluto-modří vyhráli pouze jednou, porážky
ale byly hodně těsné a v každém duelu
mohli pomýšlet na úspěch. Děčínu
podlehli o jediný bod, Opavě o pět
a Pardubicím o tři. Těsné bylo i poslední vítězství nad svitavskými Tury.
„Důležité je, abychom se vůbec dostali
do vyrovnané koncovky. Bez toho nejde

vyhrávat. Někdy nám chybělo i štěstí, ale
to se jednou musí přiklonit i na naši stranu. Pokud mu půjdeme v obraně naproti,“
tvrdí Benáček.
Na obranné činnosti tým v tréninku pracuje už delší dobu. Basketbalisté pilují přebírání hráčů soupeře, pracují na komunikaci
i doskoku pod vlastním košem. Statistiky
se v tomto ohledu zlepšují. „Jsou to spojené
nádoby. Třeba proti Pardubicím jsme do
poločasu měli o patnáct doskoků méně než
soupeř. Druhou půlku jsme o šestnáct doskoků vyhráli a také díky tomu tým dostal
pouze devětadvacet bodů. Jen ta naše ztráta
z první poloviny byla příliš velká. Přesto
se ukazuje, že když hráči bojují v obraně,
můžou konkurovat i těm nejlepším soupeřům,“ míní sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.

Foto: www.bkolomoucko.cz

BRENTON
PETWAY
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Ani zlepšení v obraně výhru nepřineslo
CO ZAZNLO NA TISKOVCE...
OVCEE...
89:84

PROSTĚJOV Fyzicky hodně náročnou bitvu svedli basketbalisté
BK Olomoucko proti Děčínu. Tentokrát se jim tolik nedařilo v útoku,
ve hře se však držela slušná obrana.
Ani to ale na vítězství nestačilo.
Hosté si odvezli těsnou výhru
69:68, ke které si pomohli hlavně
patnácti útočnými doskoky.
OPAVA Přes třicet minut drželi basketbalisté BK Olomoucko
v Opavě naději na příznivý výsledek. Několikrát dokonce vedli, naposledy ve 31. minutě. Slezané ale
další senzační porážku s nováčkem
Kooperativa nedopustili, a přestože

hosté hráli naplno až do konce, odešli těsně poraženi 84:89.
V první čtvrtině se hosté dostali
do vedení pouze jednou a to ve 3.
minutě, v níž Křemen trojkou upravil na 7:6. Ve zbývajícím čase byli
výsledkově vepředu Slezané, místy
až o pět bodů. Větší ztrátu Olomoucko nenabralo. V závěru čtvrtiny dokonce vyrovnalo na 26:26,
když Fuller proměnil po čase dva
trestné hody. Druhou periodu otevřela trojka Fullera, v dalších okamžicích se ale střelci obou týmů
odmlčeli a bodové sucho ukončila
až dalekonosná rána Jurečky v 15.
minutě na 32:31 pro Opavu. Domácí to povzbudilo a zásluhou Šiřiny odskočili na 40:35. Od té chvíle
se už bodový rozdíl mezi soupeři
prakticky nezměnil a po dvaceti mi-

nutách Olomoucko ztrácelo přijatelné čtyři body - 40:44.
Jak šla druhá půle? Do výraznějších problémů se Hanáci dostali
sami v rozmezí 25. a 26. minuty.
Třikrát po sobě ztratili míč v útoku
a svěřenci Petra Czudka toho využili a rázem vedli dvouciferným
rozdílem - 57:47. Žluto-modří včas
zareagovali a minutu před koncem
periody vyrovnali na 58:58. Do poslední části se šlo za otevřeného stavu 63:61 pro Opavu. Křemen trojkou otočil skóre, hrdinou závěrečné
desetiminutovky se ale stal domácí
Gniadek. Osmi body v řadě, během
necelých tří minut, překlopil vedení
na opavskou stranu, přidal jednu
trojku, a když ve 37. minutě proměnil koš s faulem a upravil na 82:71
pro domácí, bylo rozhodnuto. (lv)

Petr CZUDEK - BK Opava:

„V tomto zápase jsme si nemohli dovolit zaváhat, protože zezadu se na
nás dotahuje Děčín. Bohužel jsme sami dostali soupeře do herní pohody. Olomoucko je útočně laděný tým, což znovu dokázalo. V první
čtvrtině jsme doma dostali dvacet šest bodů, a to je hodně. Nakonec ale
rozhodla bojovnost celého našeho týmu a příspěvek Martina Gniadka,
který navázal na svůj předchozí skvělý výkon. Utkání už mělo trochu
nádech play-off.“

Predrag BENÁEK - BK Olomoucko:
„Oboustranně šlo o zajímavý a atraktivní utkání. Opava byla o něco
lepší a navíc měla i více štěstí. Vzhledem ke konečnému rozdílu byly
hodně důležité dvě trojky domácích snad z deseti metrů v průběhu
prvního poločasu. To, jestli vám padne taková střela, je právě otázka
štěstí. Z porážky nemám radost, ale alespoň trochu mě potěšilo, že
jsme se zlepšili na doskoku pod vlastním košem, kde se tým v minulých zápasech trápil.“

Doma v Olomouci kr;ek od senza;ního obratu
OLOMOUC Poprvé v historii
odehrál ligový nováček své domácí utkání v olomoucké Čajkaréně.
Regionální reprezentant v rámci
osmého dějství nadstavbové skupinyA1 Kooperativy NBL místy prohrával s Pardubicemi až o pětadvacet
bodů, nakonec se ale rval až do konce
o úspěch a podlehl těsně 84:81. Večerník byl u toho!

Původní reportáž
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
Už začátek utkání naznačil, že Olomoucko nebude mít na své straně
tentokrát výhodu domácího prostředí.
Už ve 2. minutě musel na delší dobu
odstoupit kvůli pochroumanému kot-

níku Šepa, bodově se hráči prosadili až
z trestných hodů po šestém útoku za
stavu 0:7. Pardubice měly naopak střeleckou chuť. Třeba Kohout se už během
prvního střídání dostal na deset bodů
a přispěl k vedení svého týmu 29:16 po
první čtvrtině.
Zlepšení nepřinesly ani další minuty.
Domácí basketbalisté několikrát netrefili při svých pokusech ani obroučku
a do poločasu proměnili jedinou trojku z deseti pokusů. Východočeši na
tom byli o poznání lépe. I šest trojek
z jedenácti střel přinesly pardubickému
souboru po dvaceti minutách luxusní
náskok - 55:32.
Po obrátce se domácí přiblížili až na
osmnáct bodů, přesto se stále trápili v obraně a po trojce Spearmena
s faulem ztráceli šestadvacet bodů -

BK OL
BK PAR

OVCEE...
81:84 CO ZAZNLO NA TISKOVCE...
Predrag BENÁEK - BK Olomoucko:

51:77. Do konce čtvrtiny ještě snížil „Tohle nebyl jeden zápas, ale dva dvacetiminutové. V první půli jsme nebyli
trojkou Křemen a nastartoval ofenzivu konkurenceschopní. Týmu jsem řekl, že pokud budeme takhle bránit i v dalhanáckého výběru. První čtyři minuty ších čtvrtinách, dostaneme sto padesát bodů... To evidentně nechtěli. Po pauze tým ukázal, že nic nebalí a postupně se zvedal. Nakonec se nám podařilo
poslední periody Olomoucko ovládlo
téměř vyrovnat. Chybělo trochu více času i sil po těžkém utkání v Opavě.“
v poměru 11:0 a dostalo se do varu.
Pardubice najednou ztratily jistotu.
Tomáš BARTOŠEK - BK JIP Pardubice:
Střelci ztratili svoji pohodu a sedmdesát „Tři čtvrtiny to byl z naší strany dobrý výkon. Energický v obraně a z tím
sekund před koncem hosté vedli pouze souviselo i sebevědomí v útoku. Domácím jsme sami dovolili, aby se vrátili
o pět bodů. Půl minuty před koncem do zápasu. Náš výpadek v obraně i útoku, kde jsme téměř pět minut nedali
dokonce Fuller snížil na 81:83 a násle- ani bod, využili. Koncovku se nám podařilo zvládnout. Máme vítězství, pro
doval taktický faul domácí sestavy. Kent které jsme si přijeli. Mohlo být klidnější, ale lidem se to zase takhle určitě
proměnil pouze jednu šestku a vzápětí líbilo mnohem více.“
si kouč Predrag Benáček vybral odde- akorát na jednu poslední střelu. K ní se Statistiky z utkání a výsledkový
servis Kooperativa NBL
chový čas. Do poslední sirény základní dostal Křemen, jeho pokus ale bohužel
najdete na straně 20
hrací doby scházelo devět sekund, tak skončil na obroučce.

Druhou výhru v nadstavbě trefil Močnik
PROSTĚJOV Sérii pěti porážek
ukončili basketbalisté BK Olomoucko v 9. kole nadstavbové skupiny A1. Na domácí palubovce udolali svitavské Tury 87:85, přestože
jim soupeř nasázel šestnáct trojek.
Neoblíbeného protivníka přetlačili
až na čtvrtý pokus, po dvou těsných
porážkách to Hanákům konečně
vyšlo!

Ladislav Valný
První body utkání zařídil Čohadarevič,
pak ale sérií tří trojek poslal do náskoku Slezák, který dosáhl na dvouciferné
body už v páté minutě. Od té chvíle se
domácí dlouho marně snažili o výsledkový obrat. V 6. minutě sice vyrovnali

na 13:13, do vedení se ale dostali až tři
sekundy před koncem periody, když
na 22:21 upravil dravým průnikem
pod koš rozehrávač Močnik.
Slepenými trojkovými pokusy se dostali Tuři do vedení i zkraje druhé desetiminutovky a také v tomto případě
Hanáci museli dotahovat. Povedlo se
to po čtyřech minutách a koš Močnika odstartoval šňůru 11:1, která v 19.
minutě znamenala skóre 40:31. Hosté
sice snížili na rozdíl čtyř bodů, díky závěrečné trojce Křemena šli ale domácí
v poločase do kabiny za příznivého
stavu 43:36.
Hráče Olomoucka trápila svitavská
střelba z dálky i v dalším pokračování
utkání. Hosté dali ve třetí čtvrtině pět

BK OL
T SV

OVCEE...
87:85 CO ZAZNLO NA TISKOVCE...
Predrag BENÁEK - BK Olomoucko:

trojek a díky tomu se drželi ve hře. „Přestože z pohledu tabulky už o nic nešlo, byl to dobrý zápas. Oba týmy chtěSvěřenci trenéra Predraga Benáčka ale ly vyhrát. Nám se to podařilo, i když hrát proti soupeři, který vystřelí jednačtyřicet pokusů z dálky a dá šestnáct trojek, se hraje špatně. Přitom tým přes třicet
protivníka pouze jednou pustili k vy- minut dobře bránil. Některé střely byly opravdu těžké a takové body vždy zabírovnání a to půl minuty před koncem její morálku týmu, který inkasuje. Nám se to naštěstí podařilo ustát.“
periody. Zásluhou Šepy přesto deset
Lukáš PIVODA - Dekstone Tui Svitavy:
minut před koncem vedli 65:63.
Regionální reprezentant Olomoucké- „Měli jsme docela dobrý start, ale ve druhé čtvrtině tým přestal hrát kolektivně
ho kraje toužil po výhře, ve 34. minutě a z toho pramenila naše mírná poločasová ztráta. Po pauze to zase bylo dobré
však prohrával, když Slezák trojkou pouze deset minut. Hodně nás trápil útočný doskok Olomoucka, po kterém
s faulem upravil čtyřmi body na 72:73. jsme dostali jednadvacet bodů, což je hodně, protože jsme se na to připravovali.
Domácí to nepoložilo, nesrazila je ani Závěr byl o jedné střele. Močnik to vzal na sebe a rozhodl.“
přísná technická chyba Šepy. Do po- a splnilo se jim to po koši Močnika čty- Statistiky z utkání a výsledkový
servis najdete na straně 20
slední chvíle věřili, že můžou uspět ři sekundy před koncem.
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NOHEJBALISTÉ
OTEVŘELI
SEZÓNU
ZBYTEČNOU
PORÁŽKOU
Doma proti Modřicím B to přitom měl prostějovský Sokol I slibně rozjeté
PROSTĚJOV Bez dvou velkých opor minulého úspěšného ročníku nastoupili nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov do utkání prvního
kola I. ligy mužů ČR 2018. Na vlastním hřišti s MNK Silnice Group
Modřice „B“ měli zahajovací mač velice dobře rozehraný, když
vedli 3:2 a směřovali k důležitému vstupnímu vítězství sezóny. Ve
zbytku dramatické bitvy však zbytečně ztratili dva jednotlivé souboje, které měli v podstatě už vyhrané. A nakonec museli skousnout porážku.

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
reportáž
ník
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
D
Soutěžní premiéra byla dle očekávání přesunuta z venkovního kurtu
u sokolovny na Skálově náměstí do
tělocvičny ZŠ Palackého. „Počasí
v době zápasu sice přálo, ale kvůli
nočním mrazům zůstával povrch
dvorce hodně mokrý a nedokázali
bychom jej upravit do hratelného
stavu. Proto sudí kurt půl hodiny
před začátkem střetnutí zkontrolo-

vali, uznali nezpůsobilým a rozhodli
o přesunu na náhradní hřiště pod
střechou,“ vysvětlil trenér Sokola
I Richard Beneš.
Byť ve svém týmu postrádal jak
juniorského mistra světa Jakuba
Ftačníka (odešel hostovat do Čelákovic), tak kapitána Jana Valentu
(chyběl z rodinných důvodů), jeho
svěřenci odstartovali do zápasu
na Velký pátek skvěle. Zastupující
kapitán Klaudy společně s urostlým
Wiesnerem si v úvodním deblu poradili s duem Gürtler - Burian 10:5,
10:9. Pak sice Roba a Matkulčík nestačili ve druhé dvojici na Konupku
s Guldou 9:10, 6:10, ale vedení domácím vrátila perfektním výkonem

SO PV
MN MO

3
6

trojice Klaudy - Příhoda - Wiesner,
jež triumfovala jasně 10:7, 10:6.
Průběh jako na houpačce poté pokračoval dál. Druhé trio Roba - Matkulčík, Deutsch plus střídající Pazdera nemělo moc šancí při výsledku
2:10, 7:10, načež vložená dvojice
Příhoda - Deutsch naopak excelovala technickým pojetím vedoucím
k zasloužené výhře 10:6, 10:8. „V tu
chvíli jsem věřil, že minimálně remízu uděláme. A naprosto reálný byl
i dvoubodový zisk do tabulky, což
by za dané situace znamenalo super
vstup do sezóny,“ ohlížel se Beneš.
Čtvrtý bod měl Hanákům zajistit
schopný singlista Klaudy, leč proti
Burianovi tvrdě narazil. Jeho soupeř hrál od prvních výměn výborně,
vycházely mu odvážné míče a případné chyby vždy nekompromisně
odčinil vítěznými balóny. Tak jako

v klíčové koncovce sady číslo jedna,
kdy obvyklý prostějovský tahoun
odvrátil tři setboly (z 6:9 na 9:9),
ovšem čtvrtý už ne. Nakonec padl
9:10, 6:10 a právě tady se celý zápas
počal lámat na hostující stranu.
Rozhodující dopad měly po vyrovnání na 3:3 obě následné trojice.
Nejprve Klaudy - Příhoda - Wiesner
vedli 10:8 a 6:2, po výpadku (6:7) se
dokonce ještě propracovali ke dvěma mečbolům. Oba však zahodili
a navíc trestuhodně prohospodařili
i vedení 8:6 ve třetím dějství, po dokonalém obratu se radovali brněnští
borci poměrem 10:8, 9:10, 8:10. Velmi podobně vzápětí dopadl též další
souboj, v němž tentokrát raketový
rozjezd nedotáhli k úspěchu Roba –
Matkulčík - Deutsch. Co naplat, že
ve vstupním setu protivníky smetli
10:1 a jediný míč jim přitom sportovně darovali schválně zkaženým
servisem? Během druhé části totiž
šli herně dolů, a jakmile v třetí získali
slibný náskok 8:5, přišel nový kolaps.
A rezultát 10:1, 6:10, 8:10.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Mod!ický tahoun Miloslav Konupka (vlevo) smeuje p!es prostjovský blok
Jana Matkulíka, vzadu íhá v poli Tomáš Roba.
Foto: Marek Sonnevend

„Kluci v obou těch trojkách dlouho
hráli dobře, ale později doplatili na
vlastní zbytečné chyby. Sami se vyházeli v útoku, což je hrozná škoda,“
litoval zklamaný kouč Beneš. Špatnou náladu celého prostějovského
mužstva dokonal devátý díl duelu.
Dvojice Klaudy - Wiesner nic nezabalila a příkladně bojovala, avšak v klíčových momentech se znovu dopustila
osudových hrubek. Kromě toho měl

modřický výběr rozdílového hráče
Konupku, který lví měrou přispěl
k závěrečnému výsledku 8:10, 8:10
i k celkovému vítězství svého kolektivu. TJ Sokol I v součtu padla s béčkem MNK Silnice Group po dramatickém vývoji 3:6. O tomto víkendu
zajíždí prostějovští nohejbalisté ve 2.
kole na půdu Startu Praha.
Statistiky z utkání
najdete na straně 20

Richard Beneš: „Rozhodly Korfbalisté zase jednou vyhráli, tentokrát nad
naše ;etné chyby v útoku“ Jihoechy. Udrželi tím malikou šanci na bronz
PROSTĚJOV Od zápasové
ové
premiéry nového prvoligového
ho
ročníku si přál alespoň bod za
oti
plichtu, uprostřed duelu proti
děl
Modřicím „B“ to reálně viděl
ho
i na cenný triumf. Místo toho
ých
však trenér prostějovských
nohejbalistů Richard Beneš mumsel nakonec skousávat zklamná,
ání z porážky. „Byla zbytečná,
mi
protože jsme si ji zavinili sami
mi,“
mnoha vlastními hrubkami,“
kroutil zkušený kouč hlavou po
výsledku 3:6.

Marek SONNEVEND
D
 Jak byste celé střetnutí
utí
shrnul?
„Už dopředu jsem avizoval, že
budeme oslabeni trvale o Kubu
Ftačníka a výjimečně o Honzu
Valentu. Tím byl tento zápas pro
nás hodně těžký, bral bych z něj
i remízu. Od začátku jsme to zvládali dobře, po úvodních dvojicích
a trojicích se dařilo držet nerozhodný stav. Pak navíc v plonkové
dvojici výborně zahrál Marian
Příhoda s Martinem Deutschem,
díky čemuž jsme vedli 3:2. To byl
dost slibný vývoj, zvlášť když na
řadu přišel singl a v něm Kuba
Klaudy. Bohužel mu utkání úplně
nesedlo, naopak soupeř odvedl
skvělý výkon a zaslouženě zvítězil.
Tím hosté vyrovnali a vzápětí
rozhodly trojky. Obě jsme měli

Foto: Josef Popelka

výtečně rozjeté, hlavně ta první
byla v podstatě už vyhraná.
A podobně vlastně i druhá. Bohužel
ve stěžejních momentech kluci
vyrobili spoustu nevynucených
chyb v útoku, sami zbytečně kazili
smeče. Tím jsme Modřicím výsledek darovali jako na zlatém podnosu, což je velká škoda. S tolika
hrubkami se vyhrát nedá.“
 Co dál?
„Teď o nejbližším víkendu jedeme
na Start Praha, kde to bude
maximálně náročné. Soupeř je
jedním z hlavních favoritů soutěže
a zápas prvního kola ve Zruči ovládl jasně 6:1, což hovoří samo za
sebe. Navíc by měl v jeho dresu

pokračo
pokračovat
Vilda Ungermann,
tudíž v Praze můžeme jedině
překvap Moc důležité pak bude
překvapit.
z
doma zvládnout
´béčko´ Čakovic,
protože rozdávat pravidelně body
na svém hřišti nechceme a ani byn
chom neměli.
Z první ligy se sice
n
letos nesestupuje,
ale přesto se
hodlám pohybovat aspoň někde
hodláme
u rost
up
uprostřed
tabulky, ne až u jejího
dna. M
Musíme se zkonsolidovat.“
 Pomůže návrat kapitána
Va
Valenty
do sestavy?
„U
„Určitě
ano, tomu věřím.
H
Honza
je tmelicím prvkem
mančaf
mančaftu, jako jeden z mála jeho
členů ddokáže ostatní kluky povzbudit i zdravě vyhecovat. Jinak
máme v týmu většinu hráčů spíš
introvertních, kteří zápasy moc
neprožívají a nedávají najevo skoro
žádné emoce, a to ať vítězí, nebo
prohrávají. Což není úplně dobře,
být v rozumné míře emotivní je ve
sportu potřeba. V našich klucích
však tohle prostě není. A myslím si,
že proti rezervě Modřic šlo o jeden
z rozhodujících prvků zápasu.
Protihráči se mnohem víc radovali z každého získaného balónu,
a jakmile šlo do tuhého, právě tím
větším nahecováním zlomili vyrovnaný průběh opakovaně ve
svůj prospěch. Skutečně věřím,
že s nástupem Honzy Valenty
půjde přístup kluků nahoru a celé
mužstvo o body pořádně zabojuje.“

RG PV
SO ČB

18 a 20
13 25

PROSTĚJOV Také v dohrávaném
7. dvoukole extraligy dospělých
ČR 2017/2018 korfbalisté SK RG
Prostějov potvrdili, že v aktuální
sezóně jsou schopni své protivníky
porazit, ovšem ne opakovaně porážet.
Už před těmito duely s Českými
Budějovicemi kouč hanáckého
družstva David Konečný říkal:
„Nutně potřebujeme dvakrát zvítězit,
ale mám takové tušení, že zase
dokážeme vyhrát pouze jednou.“
A jak pravil, tak se přesně stalo.
V neděli 25. března večer na domácí palubovce haly RG a ZŠ města PV ve Studentské ulici vyšel jeho svěřencům skvěle
hned první vzájemný zápas. Dobře do
něj vstoupili a celou úvodní půli drželi
těsnévedení,kterépopřestávcepostupně
navyšovali. Defenzivně zaměřený mač
nakonec ovládli 18:13 (9:7).
V tu chvíli se Prostějované ze čtvrtého
místa přiblížili třetímu Znojmu na rozdíl čtyř bodů. A v případě druhého triumfu nad jihočeským celkem by ztrátu
na bronzový stupínek měli dokonce jen
dvoubodový. Oboustranně útočnější
odveta jim však bohužel nevyšla, hned
od začátku v ní dost ztráceli a přes
veškerou snahu podlehli 20:25 (10:15).
„Věděli jsme, že když se nám bude
střelecky dařit, tak to bude proti

I po domácích dohrávkách s +eskými Budjovicemi si prostjovští korfbalisté
po!ídili tenhle selfie snímek.
Foto: internet

Budějovicím dobré. Netroufnu si říct,
jestli soupeř nastoupil do prvního
utkání s menším odhodláním, ale
každopádně jsme během něj byli lepší.
V odvetě už hosté chtěli viditelně trochu víc a projevily se také jejich větší
zkušenosti,“ hodnotil trenér ergéčka
Konečný.
Nejvyšší tuzemská soutěž v korfbalu
tak bude mít počtvrté za sebou stejné
finálové obsazení Brno versus České
Budějovice. „Už je to trochu nuda.
Stejně jako fakt, že extraligu hrají jen čtyři
týmy. Snad se do finále v dalších letech
i my brzy podíváme. Stane se to, až naši
mladí hráči budou chytřejší nebo fyzicky
zdatnější. Soupeři zatím těží z větších
zkušeností,“ odtušil Konečný.
Z dlouhodobé části teď zbývá
závěrečné dvoukolo hrané v sobotu
7. dubna. SK RG v tento den nastoupí

v Brně na půdě suverénního premianta základní fáze, zatímco Znojmo
cestuje do Budějovic. Hanáci mohou bronzové medaile získat jedině
za předpokladu, že na jihu Moravy
dvakrát zvítězí a kolektiv z města
okurek současně prohraje oba své
souboje v jihočeské metropoli.
„Samozřejmě se budeme rvát, dokud
je šance. I když velice malá,“ ujistil David Konečný.
Podle zákulisních informací je však
možné, že znojemští Modří Sloni
přijdou o dva body kvůli kontumaci
jednoho střetnutí za neoprávněný start
hráče, což by prostějovské možnosti na
urvání třetí pozice v hodině dvanácté
o něco zvýšilo. Uvidíme, jak nakonec vše
dopadne.
(son)
Statistiky z obou zápasů a výsledkový
servis extraligy najdete na straně 20

Úet házenká v polovin druholigového jara:

Kostelec zatím klesl, Prost5jov se vyšvihl výš

PROSTĚJOV Velikonoční pauza
v 2. lize házené mužů ČR 2017/2018
dala prostor k malému ohlédnutí, jak
si v odvetné části jihomoravské skupiny této soutěže zatím vedou dva
týmoví zástupci prostějovského regionu a s čím půjdou do druhé půlky
jarní fáze probíhající sezóny.

Marek SONNEVEND
ZASE TEN TÌŽKÝ LOS
Na házenkáře Sokola Kostelec na
Hané HK dolehl - stejně jako v úvodu celé sezóny – náročnější los. Po
zimní přestávce totiž začínali proti
tehdy vedoucím Ivančicím, jimž
podlehli jasně 29:39. Následně
zajížděli k dalšímu favoritovi do
Maloměřic, který momentálně už

převzal čelo tabulky, a málem ho
senzačně zaskočili. Navzdory těsnému výsledku 29:28 pro domácí
však na body těsně nedosáhli.
To se jim naštěstí povedlo ve třetím
jarním kole, neboť na vlastním hřišti
udolali šesté Bohunice 26:23. Byla to
ale jediná vítězná vlaštovka vystřídaná dalšími dvěma porážkami. O řadu
borců z extraligového áčka posílené
Brno B přejelo Hanáky 41:27 a naposledy výběr HK podlehl ve své hale
třetí Telnici 29:31. Tím ztratil kontakt
s medailovým postem i čtvrtou příčkou a spadl na sedmou pozici, přičemž má na kontě 14 bodů.
Co stojí za tímto poklesem kromě výše zmíněného těžkého
rozlosování? Roli určitě hraje
částečné oslabení kádru, k němuž

došlo v zimě přerušením kariéry
u zkušených opor Karla Diviše a Jiřího Vymětala. Na druhou stranu
mančaft zatím neopustil jiný ostřílený tahoun Martin Švec, navíc se
podařilo ze Zubří přivést zajímavou
posilu Radomíra Válka. Proto má
kostelecké mužstvo nadále potenciál minimálně udržet střed tabulky. „Stále platí, že umístění pro nás
není absolutní prioritou. Důležitější je dávat co největší šanci mladým
klukům a vlastním odchovancům,
aby se obouchávali do příštích let.
Zároveň však samozřejmě chceme
skončit nejvýš, jak to půjde. A vítězit hlavně v domácím prostředí, kde
bychom neradi dál rozdávali body.
Proto bude stěžejní vyhrát nejbližší zápas nad Napajedly,“ zdůraznil

kouč Sokola David Ševčík směrem
k nadcházející bitvě s devátým celkem průběžného pořadí.
V Městské sportovní hale Kostelce je na programu v neděli 8.
dubna od 10:30 hodin.

DEBAKLY I CENNÉ ZISKY
Házenkáři Sokola II Prostějov dostali po nevydařeném podzimu personálně zabrat ještě o poznání víc
ze všech možných důvodů: zdravotních, osobních i rodinných. Povolali
tak do zbraně ostřílené harcovníky
minulých let a doufali v odlepení
z úplného dna druholigové tabulky.
Ideální příležitostí k tomu byla hned
premiéra odvetné fáze, leč místo domácího skolení papírově hratelného

Juliánova přišla jen remíza 30:30.
Navíc hned vzápětí následovaly dva
kruté debakly od nejlepších družstev
skupiny Jižní Morava, když Ivančice
dominovaly 36:21 a Maloměřice
odvezly ještě drtivější rezultát 24:43.
Zdálo se, že „dvojka“ směřuje volným
pádem k možnému sestupu, ovšem
z nelichotivé situace Hanáci nečekaně našli razantní cestu ven. Povstali
překvapivě jasným vítězstvím 26:20
v Bohunicích, načež působivě přestříleli na vlastním hřišti Brno B 44:34!
Tím se dostali na 11 získaných bodů,
jsou desátí a mají stejně daleko od
klidnějšího středu tabulky i posledních dvou postů. „Tyto dvě výhry
jsou pro nás hodně důležité, získali
jsme díky nim trochu klidu i víc potřebného sebevědomí. Ještě nás však

pořád čeká spousta práce, hlavně potřebujeme zvládat zápasy proti soupeřům ze spodní poloviny soutěže.
Příště v Telnici můžeme jedině překvapit, což zkusíme. A celkově je naším cílem skončit nejhůře na desátém
místě, i když se možná vůbec nebude
sestupovat,“ nastínil trenér prostějovských mužů Anatolij Vasiljev.
My připomeňme, že za dveřmi už
je tradičně atraktivní derby mezi
oběma rivaly z regionu. Bitva Sokol II Prostějov - Sokol Kostelec
na Hané HK se hraje v sobotu 14.
dubna od 17.30 hodin v hale RG
a ZŠ města PV ve Studentské ulici. A Večerník se jí pochopitelně
bude podrobně věnovat!
Aktuální tabulku
najdete na straně 20
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

PO ROCE JE TADY ZNOVU SEMIFINÁLE S BRNEM
Chlumská. Opomenout nesmíme
ani střídající Pavlu Meidlovou, Nikolu Pištělákovou, Simonu Janečkovou,
Lenku Podhrázkou, Šárku Šloufovou
či Nikolu Vaňkovou.
„Královo Pole má vyrovnaný tým s poměrně širokým kádrem a vyrovnanými herními činnostmi kromě přihrávky, na níž se potýká s nižší úspěšností.
Každopádně se však dokázalo výborně
připravit na první kolo play-off a bez jediné ztracené sady přejít přes Liberec,
což určitě zaslouží uznání. Zároveň je
ale potřeba vidět, že Dukla šla poslední
dobou výkonnostně dolů, čehož oni
dokonale využili,“ rozebral ve stručnosti brněnského protivníka kouč VK
mě
Miroslav Čada. „Soupeře samozřejmě
respektujeme a v žádném případě ne-smíme nic podcenit, ovšem současněě
jsme si vědomi svých kvalit. A jsem
přesvědčen, že pokud v semifinále
předvedeme svůj herní standard, měli
bychom určitě postoupit dál. Sérii přitom pochopitelně chceme co nejlépe
začít,“ zdůraznil Čada.
Série na tři vítězné duely odstartuje úvodním střetnutím ve středu 4.
dubna od 17:00 hodin v hale Sportcentra DDM. Druhý vzájemný mač
bude následovat v sobotu 7. dubna
ve stejný čas v brněnské Městské
hale míčových sportů, třetí měření
sil přijde na řadu ve středu 11. dubna zase od 17:00 na prostějovské
palubovce. Pokud se ještě nerozhodne, přijde čtvrté utkání (sobota
14. dubna na jihu Moravy), případně nakonec i rozhodující pátá řežba
(středa 18. dubna na Hané).

Loni Hanaky vyadily KP ti nula
na zápasy, letos chtjí repete

Ženy VK Prostìjov v semifinále UNIQA extraligy ÈR

Sezóna 2007/08

Sezóna 2012/13

Prostějov – Olomouc
Prostějov – Olomouc
1:3 na zápasy
3:0 na zápasy
PV – OL 1:3 (-26, -22, 20, -30), OL PV – OL 3:0 (23, 17, 13), PV – OL
– PV 3:2 (-23, 8, -24, 16, 25), PV – 3:0 (17, 28, 19), OL – PV 2:3 (16,
OL 3:0 (21, 20, 16), OL – PV 3:2 -15, 22, -19, -9).
(-12, 19, -20, 22, 16).
Sezóna 2013/14
Sezóna 2008/09
Prostějov – KP Brno
3:0 na zápasy
Prostějov – Olymp Praha
PV – BR 3:0 (25, 18, 17), PV – BR
3:0 na zápasy
PV – OP 3:0 (16, 13, 22), OP – PV 3:0 (21, 17, 22), BR – PV 0:3 (-15,
1:3 (-23, -13, 20, -26), PV – OP 3:1 -15, -14).
(-22, 15, 13, 23).
Sezóna 2014/15
Sezóna 2009/10
Prostějov – Ostrava
3:0 na zápasy
Prostějov – Olymp Praha
PV – OS 3:0 (13, 14, 17), PV – OS
3:0 na zápasy
PV – OP 3:1 (22, 16, -15, 18), PV 3:0 (6, 12, 15), OS – PV 0:3 (-15,
– OP 3:0 (19, 24, 17), OP – PV 1:3 -19, -20).
(21, -21, -17, -10).
Sezóna 2015/16
Sezóna 2010/11
Prostějov – Olymp Praha
3:0 na zápasy
Prostějov – Olymp Praha
PV – OP 3:0 (18, 13, 20), PV – OP
3:0 na zápasy
PV – OP 3:1 (-21, 15, 19, 12), PV 3:1 (15, -20, 20, 13), OP – PV 0:3
– OP 3:0 (16, 22, 17), OP – PV 0:3 (-13, -24, -12).
(-23, -26, -10).
Sezóna 2016/17
Sezóna 2011/12
Prostějov – KP Brno
3:0 na zápasy
Prostějov – Olomouc
PV – BR 3:1 (13, 7, -24, 18), PV –
3:0 na zápasy
PV – OL 3:0 (15, 13, 10), OL – PV BR 3:1 (18, -22, 12, 17), BR – PV
0:3 (-8, -14, -19), PV – OL 3:1 (14, 0:3 (-13, -16, -9).
8, -23, 14).

Statistické srovnání semifinálových soupeřů
STATISTIKY TÝMOVÉ
Celkový po!et bod`: Prostjov 1926 – Brno 1873
Úspšnost útoku: Prostjov 46 % - Brno 39 %
Esa: Prostjov 205 – Brno 191
Vítzné bloky: Prostjov 309 – Brno 299
Úspšnost p"ihrávky: Prostjov 41 % – Brno 33 %
Celková užite!nost: Prostjov +1193 – Brno +798

STATISTIKY INDIVIDUÁLNÍ
Celkový po!et bod`: Helena Horká 494, Laura Emonts 364, Andrea Kossányiová
299 – Klára Vyklická 273, Gabriela Kopáová 269, Kristýna Boulová 259
Úspšnost útoku: Veronika Trnková 59 %, Nina Herelová 56 %, Laura Emonts 47
% - Kristýna Boulová 50 %, Klára Vyklická 48 %, Lenka Podhrázká 44 %
Esa: Kathleen Weiss 40, Laura Emonts 29, Helena Horká 29 – Klára Vyklická 43,
Anna Suchá 32, Nikola Pištláková 26
Vítzné bloky: Veronika Trnková 99, Helena Horká 43, Laura Emonts 42 – Kristýna
Boulová 79, Klára Vyklická 71, Gabriela Kopáová 26
Úspšnost p"ihrávky: Julie Ková!ová 49 %, Andrea Kossányiová 42 %, Laura
Emonts 39 % - Nikola Vaková 38 %, Markéta Chlumská 37 %, Anna Suchá 35 %
Celková užite!nost: Helena Horká +336, Laura Emonts +214, Veronika Trnková
+213 – Kristýna Boulová +199, Klára Vyklická +152, Nikola Pištláková +130
Veškeré údaje jsou soutem základní ásti, nadstavbové fáze i dosavadních
utkání v play-off UNIQA extraligy.

Pokud se vrátíme o ten výše zmíněný rok zpátky, tehdy favorizované vékáčko ovládlo semifinálovou
konfrontaci jasně 3:0 na zápasy. Navzdory dílčím problémům v obou
domácích soubojích, které skončily
shodně 3:1. Naopak venkovní střet
číslo tři znamenající průnik dál
zvládly tenkrát Čadovy svěřenkyně
skvěle. Od té doby je nejbližší protivník vyzval v probíhající sezóně čtyřikrát na ligové scéně, přičemž se zrodily tři přesvědčivé triumfy favorita
3:0 a jeden těsný výsledek 3:2, když
17. února dokázal papírově slabší
celek obhájkyně devíti mistrovských
titulů hodně potrápit.
Nicméně po dlouhodobé části
soutěže Prostějovanky opět suverénně vévodily tabulce s 80 nasbíranými body, zatímco Brňanky obsadily pátou příčku ziskem
46 bodů. Ve čtvrtfinále play-off pak
premiantky bez větších potíží smetly
Přerov a výběr KP nečekaně hladce
vyřadil čtvrtý Liberec - úhrnným
poměrem setů 9:0! Což je pro tým
okolo kapitánky Weiss dostatečně
velké varování. Při působivém odstranění Severočešek z cesty se činila tato
sestava: nahrávačka Ivana Zburová,
smečařky Mojca Pene a Anna Suchá,
blokařky Klára Vyklická a Kristýna
Boulová, univerzálka Gabriela Kopáčová (ta především) a libero Markéta

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
Marek
Sonnevend

STEJNÁ CESTA JAKO LONI

Je to zajímavé řízení osudu. Před rokem ženy VK Prostějov potkaly během
extraligového play off postupně Přerov ve čtvrtfinále, KP Brno v semifinále
a Olomouc ve finále. Letos? Vypadá to na úplně stejnou cestu proti totožným soupeřům!
Ve dvou případech ze tří už jde o jistotu, neboť v úvodním kole vyřazovací
fáze Hanačky narazily na výše zmíněný celek ze stejného kraje a teď v dějství
druhém jdou na kolektiv z jihomoravské metropole. Pokud nenastane výsledková senzace v podobě vyřazení favorizovaného VK či ve druhé dvojici
klopýtnutí UP s Ostravou, naplní se i rozhodující díl repete z loňska závěrečnou konfrontací mezi prostějovskými a olomouckými rivalkami.
Týmové obsazení k.o. bojů v dámské UNIQA extralize tedy je (a pravděpodobně i bude) beze změny, ovšem jinak by měl být průběh ze strany obhájkyň devíti mistrovských titulů výrazně jiný. Na jaře 2017 totiž nepůsobily
v závěru minulé sezóny vůbec dominantně, byť je zvedl předchozí návrat
kouče Miroslava Čady. Jenže pak přišlo několik zranění a zdravotními výpadky sužovaný hráčský kádr získal další zlato jen s vypětím všech sil.
Už s Přerovem měl dílčí potíže a několikrát málem ztratil set. Proti Královu
Poli tohle částečné klopýtnutí v obou domácích zápasech dvakrát nastalo.
A obrovské finálové drama s Olomoucí protažené na maximální počet pěti
utkání včetně neskutečně šťastného konce máme dodnes v živé paměti.
Tentokrát jízda vékáčka za trofejí je a pevně věřím, že také bude mnohem
přesvědčivější. Přerov se povedlo zvládnout suverénně, ani proti Brňankám
neočekávám žádnou prohranou sadu. A žhavá výzva na závěr jménem úpéčko? Byť si rival hodně věří - soudě dle některých opakovaných výroků z jeho
tábora - jsem přesvědčen o jednom: že dostane pořádně na frak! Skutečně
špičkový mezinárodní volejbal se (zatím ještě) hraje v Prostějově.

ÍSLO
ZÁPASU

6
18021610216

PROSTĚJOV Do roka a do
dne - tak zní slavný a známý
výrok z Jiráskových Psohlavců
o Chodech. V případě nadcháMarek
zející moravské bitvy pod vySONNEVEND
sokou sítí to sice časově není
přesně takhle, ale rámcově si volejbalistky VK Prostějov a Králova Pole Brno zopakují loňský souboj
ze semifinále UNIQA extraligy žen ČR i v aktuálním ročníku soutěže
2017/2018. Lepší z dvojice si logicky zajistí finálovou účast.
Původní zpravodajství
ství
pro Večerník

Pošesté potkají volejbalistky
Prostějova v extraligovém play
off tým KP Brno. Premiéra v sezóně 2007/2008 nedopadla
dobře, když v sérii o bronz podlehly 1:3 na zápasy. Všechny
ostatní série však už Hanačky
ovládly: finále 2008/09 (3:1
na utkání) i 2009/10 a semifinále 2013/14 i 2016/17. V posledních třech případech to bylo
vždy hladce 3:0 na střetnutí.

Hlavní palebnou silou VK Prostjov je univerzálka Helena Horká (p!i smei), KP Brno
se m?že op!ít vedle dobrého servisu také o solidní bloky. Foto: Marek Sonnevend
VIZITKA
VIZ
SEMIFINÁLOVÉHO SOUPEØE VK

Královo Pole Brno
Tým z jihomoravské metropole získal zkraje t"etího tisíciletí pt mistrovských titul` v rychlém sledu (2002, 2003,
2004, 2006, 2007), ale od té doby se v extralize vtšinou
pohyboval mezi !tvrtou a šestou pozicí. V minulé sezón
se zlepšil dosažením bronzu a medaili chce i letos.

Vzájemné duely v této sezónì
4. kolo extraligy (4. listopadu 2017): KP Brno – Prostjov 0:3 (-12, -19, -21). 13. kolo
extraligy (6. ledna 2018): Prostjov – KP Brno 3:0 (10, 15, 15). 21. kolo extraligy (17.
února 2018): KP Brno – Prostjov 2:3 (-22, 23, -15, 28, -8). 26. kolo extraligy (8. b!ezna
2018): Prostjov – KP Brno 3:0 (21, 16, 18).

Realizaèní tým
Hlavní trenér: Marek Rojko

Asistent trenéra: Tomáš Samselyy

Hráèská soupiska
1 Pavla Meidlová
2 Mojca Pene
3 Kristýna Boulová
4 Markéta Chlumská
6 Klára Vyklická
8 Ivana Zburová
9 Anna Suchá

smea!ka
smea!ka
bloka!ka
libero
bloka!ka
nahrávaka
smea!ka

10 Gabriela Kopáová
11 Nikola Pištláková
12 Nikola Vaková
13 Šárka Šloufová
15 Simona Janeková
16 Lenka Podhrázká

erzálka
univerzálka
erzálka
univerzálka
liberoo
ávaka
nahrávaka
a!ka
smea!ka
bloka!ka

Celková bilance
vzájemných støetnutí

0
2:4 y
17 set
54:6
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na záp

asy

Prostìjov - Brno
60 zápasù

Tip Veerníku
na semifinále
extraligy žen
VK Prostìjov - KP Brno
3:0 na zápasy
Hanačky jsou ve formě a před medailovými boji navíc absolutně nic nepodceňují
včetně kvalitní přípravy. Jihomoravanky sice působivě vymetly z play-off
nebezpečný Liberec, ale vékáčko, to je úplně jiná třída. V semifinále tak brněnská
kosa tvrdě narazí na prostějovský kámen, jenž ztupí troufalý břit Králova Pole
nemilosrdnou razancí. Náš odhad zní: třikrát 3:0 na sety pro favorita!
UP Olomouc - TJ Ostrava
3:1 na zápasy
Severomoravské družstvo to na vysokoškolačky z hanácké metropole poslední dobou neumí a ani tentokrát na papírově silnější soupeřky celkově
nevyzraje. Doma je však dokáže jednou vítězně zaskočit, sérii tím ostravské
ženy udělají aspoň trochu zajímavější. V součtu si ale favorizovaný olomoucký kolektiv svůj postup do finále spolehlivě pohlídá.

ZÁJEZD PRO FANOUŠKY VK
NA SEMIFINÁLE DO BRNA

PROSTĚJOV Fanklub volejbalového oddílu VK Prostějov
pořádá autobusový zájezd na
druhé utkání semifinálové série UNIQA extraligy žen ČR
2017/2018 mezi Královo Pole
Brno a VK Prostějov.
Důležitý zápas v rámci druhého
kola play off letošního ročníku
nejvyšší české soutěže se hraje v sobotu 7. dubna od 17.00 hodin, sraz
fanoušků je týž den v 15:15 hodin na parkovišti u haly Sportcentra
DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu marek.
sonnevend@email.cz nebo telefonicky či SMS zprávou na číslo 606
957 288. Uzávěrka přihlášek v pátek 6. dubna do 14.00 hodin.
Zájezd je tradičně zdarma, jeho účastníci si musí zaplatit pouze vstupenku na samotný zápas. A vzhledem k omezené kapacitě jednoho
autobusu platí pravidlo, že kdo se přihlásí dříve, ten jede.
(son)

