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VITČICE Hodně drsné překvapení čekalo na hasiče, kteří uplynulý pátek
přijeli do Vitčic zlikvidovat drobný požár nemovitosti. To, co je ovšem
čekalo uvnitř, zarazilo i ty nejotrlejší povahy. Na podlaze ležel mrtvý
člověk a o kus dál byla zdechlinu psa! Případ již řeší Policie ČR, která jej
však nechce nikterak komentovat. Skoupé na slovo jsou i další složky, moc
toho neví ani místní. Vše je tak prozatím zahaleno rouškou tajemství.
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Prostějov (mik) - Už třináctý den
sedí na lavičce před svým rodným
domem na náměstí T. G. Masaryka básník Jiří Wolker. Respektive
tedy jeho bronzová socha v životní
velikosti. Když se Večerník zeptal
primátorky města, zda už za tu
dobu došlo k poškození sochy či
nějakému jinému pokusu vandalů,
obdrželi jsme úsměvnou odpověď.
„O žádném poškození sochy zatím
nevím. Jen to, že kdosi vložil mezi
prsty básníka hořící cigaretu. Ale
kdo ví, třeba si ji ale zapálil sám
Wolker,“ smála se Alena Rašková.

 3 ,(,&4
 51131666
Prostějov (mik) - Opoziční strany
v prostějovském zastupitelstvu se
nedávno spojily a vytvořily takzvanou stínovou radu města na
čele s Alešem Matyáškem (TOP
09 a Nezávislí Prostějované), Hanou Naiclerovou (nezařazená) či
Petrem Kapounkem (Změna pro
Prostějov). Současní prostějovští
radní to glosovali s úsměvem. „Přišli docela pozdě, ta pravá a řádně
zvolená rada už funguje čtvrtým
rokem. Je to s křížkem po funusu,“
uvedl například první náměstek
primátorky Zdeněk Fišer (ČSSD).
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Michal KADLEC

 

Poměrně nedávno tady byly snahy o výměnu století. Majitel bývalého fotbalového hřiště ve Sportovní ulici Markus Pařez ho chtěl
s radnicí vykšeftovat za dům, ve
kterém přišel na svět básník světového kalibru Jiří Wolker. Konšelé však tehdy Pařeza poslali
k šípku, taková výměna by přece
byla skandálem! Ale hledaly se
jiné možnosti, vždyť vedení města
o bývalé sportoviště stojí hodně
a plánuje tam výstavbu nového

„6 dnù Veèerníku v kostce“

<CWRN[PWNÚOKwGUVKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

ttÁUFSâtt
„Slavný“ blázen z „Metel“. „Sláva přitahuje blázny,“ konstatoval
britský muzikant Elton John. Stát se slavným byl i cíl Aloise Stužky
z Otaslavic. Jelikož však nikdy neuměl nic, co by stálo za řeč, upozorňoval na sebe svým pobíháním ve skotské sukýnce. Stejně jako řadě
dalších „slavných“ mu však jeho exhibicionismus štěstí nepřinesl. Nejprve skončil v psychiatrické léčebně, nakonec i ve vězení...
tt4UʭFEBtt
Motorkář boural na „cyklostezce“. Víte, co má napsané motorkář na
zádech? „Čteš-li tyto řádky, ztratil jsem přítelkyni.“ I se svou dívkou
havaroval sedmatřicetiletý motorkář, když sjel do příkopu silnice mezi
Holubicemi a Sečí. Uvedená cesta získala po opravě perfektní povrch,
vzhledem k její šířce se ji však začalo přezdívat cyklostezka.
ttɇUWSUFLtt
Manželství jen pro odvážné. „Kdyby manželé spolu nežili, bylo by
více šťastných manželství,“ konstatoval německý filosof Friedrich Nietzsche. Dokážete si představit manželství trvající sto let? Je pochopitelné, že tato vize některé vyděsila, ti odvážnější se pak vydali na hru
Manželství v kostce, která byla k vidění v „Kasku“.
tt1ÈUFLtt
Stínadla v divadle. Rychlé šípy nebyly ani indiánský kmen, ani spolek
milovníků automobilů značky Škoda. Na vlnách touhy po dobrodružství se mohli nechat unést žáci v prostějovském divadle. Společnost
jim přitom dělala pětice kamarádů ve hře Záhada hlavolamu, se kterou
do Prostějova dorazilo kladenské Divadlo Lampion.
tt4PCPUBtt
Úklid, který dává smysl. Říká se, že vzorně uklizený byt je známkou
promarněného života... Pokud však alespoň jednou do roka vyrazíte
uklidit ven do přírody, nebo uděláte pořádek v okolí svého bydliště,
půjde o čas skutečně smysluplně využitý. Všem, kteří se zapojili do
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko patří velké poděkování.
tt/FEʏMFtt
Kradou, má panenko! „Jak k tomu přijdou ty lidi, co si losy poctivě
koupili a nic si nenakradli? Měli si nakrást!!! Kdo si nenakrad, musí
to chápat tak, jako že nic nevyhrál.“ Nesmrtelný a ze života odpozorovaný film o jednom hasičském bálu, rozkradené tombole a dojemně
trapném pinožení za lepším životem vznikl díky spolupráci Miloše
Formana, Jaroslava Papouška a Ivana Passera. Jeho divadelní podobu
v Prostějově představilo Východočeské divadlo Pardubice.



fotbalového stánku za dvě miliardy korun a s kapacitou pro padesát tisíc lidí.
Co ale teď? Agentuře Hóser se minulý pátek ozval náměstek primátorky Prostějova Jiří Nikamnepospíchal s tím, že kšeft století je už
upečen! „Po zralé úvaze jsme se
v radě konšelů rozhodli, že panu
Pařezovi výměnou za zpustlé hřiště
dáme městský hřbitov. Máme s ním
poslední dobou jen samé problémy,
furt hledáme nové hroby a stojí to
peníze. K naší radosti s touto nabídkou souhlasí, takže si plácneme,“ šokoval náměstek Nikamnepospíchal.
A kam bude město pohřbívat nebožtíky? „Rušíme projekt druhé

KRIMI


Pro běžné smrtelníky možná až
přehnanou dopravní akci podnikli prostějovští policisté během
uplynulých velikonočních svátků.
Hlavně v pondělí 2. dubna bylo
strážců dopravního pořádku na
silnicích Prostějovska doslova
jako much. O zbytečnou razii ale
nešlo v žádném případě!

98
Z celkového počtu 662 zastavených řidičů jich totiž hned devětaosmdesát spáchalo přestupek!
Většinou se jednalo o překročení
povolené rychlosti v obci, mezi řidiči ale byla i spousta opovážlivců pod vlivem alkoholu či drog!
Policisté během Velikonoc rozdali na Prostějovsku také pokuty
v souhrnné výši 60 800 korun.

  
608 960 042



Okradení půjdou na kobereček.
Chránili svůj majetek, přesto jim reálně hrozí, že za přestupek proti občanskému soužití půjdou před správní orgán. Nájemníci domu v Kostelci
na Hané chytili zloděje, který je okradl. Přitom mu kromě odebrání věcí
dali za vyučenou pár facek. Policisté
je následně obvinili z přestupku!

PROSTĚJOV Jiří Wolker byl údajně komunistickým
básníkem. Tedy alespoň to našinci čtyřicet let vtloukávali do hlavy bolševici během totality. Po slavnostním
odhalení sochy básníka sedícího na lavičce na náměstí
T. G. Masaryka se s ním fotily desítky Prostějovanů, neodolal ani prostějovský komunistický zastupitel Jaroslav
Šlambor. Náhoda? Nebo se naplnilo pořekadlo, že vrána
k vráně sedá? Těžko říct. „Básničky Jiřího Wolkera mám
v malíčku,“ komentoval touhu zvěčnit se u sochy básníka
Jaroslav Šlambor.

Agentura 



Jaro je tady, a to definitivně! Už
žádné nedokonalé předpovědi počasí, už žádné mrazivé překvapení.
Také do Prostějova definitivně dorazilo jaro, vždyť u hvězdárny například
minulé úterý naměřili 18,2 stupně
Celsia. A co je pro pány ještě radostnější, dámy zahodily zimní oblečení
a producírují se po městě v minisukních...

95É1$.95É1ă
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Prostějov (mik) - Po celém Prostějově jak vidno rozkvetly záhony
plné květin, které nechala stejně
jako vloni vysázet náměstkyně primátorky Ivana Hemerková. Večerník jí prozradil, že mezi lidmi tak
má přezdívku Mičurin. „Opravdu?
To ale neberu jako nadávku, to je
čest,“ nechala se slyšet rozesmátá
náměstkyně pro životní prostředí.

rubriky
Večerníku

Foto: Michal Kadlec

    
průmyslové zóny a nový hřbitov
založíme naproti toho starého.
Ostatně pan Pařez se zaručil, že minimálně polovinu městského hřbitova na současném místě zachová
a bude ho provozovat i nadále,“
ujistil, ale neuklidnil Jiří Nikamnepospíchal.
Agentura Hóser si ověřila, že Marek Pařez skutečně půlku hřbitova
zachová. Tu druhou ovšem hodlá
zrušit. „Ano, přibližně padesát
procent plochy hřbitova zruším
a nebožtíky převezu někam jinam.
Kam, to v tuto chvíli ještě nevím.
Postavím tam dva nebo tři domy
pro seniory. Takže vidíte, že za část
hřbitova nabízím logickou náhradu. Zbytek zachovám, ale za hroby

zvýším poplatky,“ nechal se slyšet
Pařez.
Magistrát se pak chce téměř okamžitě pustit do výstavby nového
fotbalového stadionu. „Chtěli bychom, aby právě v našem městě stál
národní stadion. Působit na něm
bude také eskáčko, které by se mohlo pokusit postoupit do první ligy,“
nabízí aktuální plány náměstek
primátorky Jiří Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl
5FYUWڀUÏUPSVCSJDF
KFTNZÝMFOâ OJLUFSBL
QSBWEJWâBڀSFEBLDF7FʊFSOÓLV
TFPEOʏKEJTUBODVKF
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No, nebude to vůbec levné bydlení! Prostějovští konšelé se rozhodli, že noví obyvatelé komunitního domu v Sušilově ulici budou
platit nájemné ve výši 150 korun
za metr čtvereční. A k tomu ještě
tisíc korun měsíčně za parkování
v podzemní garáži. Tím je dáno, že
o žádné sociální bydlení rozhodně
nepůjde...
 

 
Uplynulý sobotní večer patřil sál
Společenského domu v Prostějově rockovým legendám. Kromě
kapely Citron tam vystoupila
i slovenská skupina Tublatanka
s nestárnoucím frontmanem Maťo
Ďurindou. Kdo neviděl a neslyšel,
může jen litovat.

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.

TOMÁŠ ULRICH
se narodil 9. února 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 14. února 2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 48 do 50 let, měří mezi 175 až
180 centimetry, má hubenou postavu
a hnědé oči.

Foto: internet

 



„Z TOHO VOLNA
JSEM FAKT CELÁ
ROZŠTELOVANÁ!“
Náměstkyně primátorky
Ivana Hemerková se novinářům
před tiskovou konferencí
rady města svěřila, že velikonoční
svátky byly pro ni osobně
tak trochu utrpením...

POÈASÍ v regionu
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Dušan
Darja

Izabela

PATRIK HORVÁT
se narodil 22. ledna 2003 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 4. dubna
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 15 do 16 let, měří mezi 163 až 168
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a černé vlnité vlasy.

Julius
Aleš
Vincenc
Anastázie
Zdroj: meteocentrum.cz
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Aneb jak to ,
ci
holky a klu i
c
na tu koali


Petr Kozák, Michal KADLEC

PROSTĚJOV Na vládnoucí politickou garnituru posílá dnes
a denně všemožné kontroly či inspekce, tu opoziční zase úkoluje, na co se ptát, jak tvrdě vystupovat a s kým jednat či naopak
nejednat. Ne, nejde o prezidenta republiky, ani o všemohoucího guru. Takto se už několik měsíců chová prostějovský aktivista
Jakub Čech, kterého již dávno omrzelo dětství a tak se začátkem
loňského roku nechal zplnoletnit.
8GéGTPÊMO¾XTWEGFčMC\åGDT
\[UVGLP÷VCMQUOP¾EVKNGVÚ,CMWD
èGEJTQ\F¾X¾RQM[P[QRQ\KéPÊO
\CUVWRKVGNčO XG UPC\G X[VąÊUMCV
\OCIKUVT¾VWQFwMQFPÆRTQUXÆJQ
QVEG+XCPCMVGTÚPC\Cé¾VMWNGF
PCOWUGNQRWUVKVMKPQ/GVTQ
2ąGUVQåGUV¾NGRTQDÊJ¾UQWFPÊ
RTQEGU MF[ +XCP èGEJ RQXCåWLG
UXQLKXÚRQX÷ò\CPG\¾MQPPQWLG
JQU[P,CMWDEJEGWåP[PÊX÷F÷V
MQNKMRGP÷\OWO÷UVQ\CRNCVÊPC
QFwMQFPÆO-VQOWX[WåKNUXÆMC
OCT¾F[CMCOCT¾FM[X\CUVWRKVGN
UVXW7,CPC0CXT¾VKNCVWwKNåGCUK
PGRQEJQFÊCVCMMQPVCMVQXCNFXQ
LKEKQRQ\KéPÊMč*CPC0CKENGTQX¾
(TCPVKwGM(KNQWw\PÊåUGPCMQPGE
dEJ[VNCqRTXP÷LOGPQXCP¾
#LCMLUOGQFFQDąG\CUX÷EGPÆ

JQ\FTQLG\LKUVKNKPGLFGQQLGFKP÷NÚ
RąÊRCFd6CMVQèGEJONCFwÊ×MQ
NWLGRTQVKMQCNKéPÊX[JTCP÷PEGéCU
VQMF[LKO\CUÊN¾UXÆP¾O÷V[PC
MCW\[CKPHQTOCEGMFQEQWF÷
NCN 5VGLPÚO \RčUQDGO X\PKMCLÊ
KéN¾PM[XEGNQUV¾VPÊOFGPÊMWMVGTÚ
LGWåRTQUNWNÚUXQLÊMTKVKMQWRTQUV÷
LQXUMÆJQ OCIKUVT¾VWq RTQ\TCFKN
P¾OLKPÚ\RąGFUVCXKVGNčQRQ\KEG
MVGTÚUKXwCMPGRąGLGDÚVLOGPQX¾P
d0GEJEKOÊVRTQDNÆO[XJPWVÊCCD[
PCO÷-WDCRQUÊNCN×ąGFPÊM[MVGąÊ
OKDWFQWMQPVTQNQXCVVąGDCHKTGOPÊ
RQFPKM¾PÊqX[UX÷VNKNUXQLKRQFOÊP
MWMVGTQWUG8GéGTPÊMTQ\JQFNTG
URGMVQXCV
0GPÊVQLGFKP¾RQ\QTWJQFP¾X÷E
RQUNGFPÊ FQD[ LCM VQ HWPIWLG
XdRCTV÷URTCXGFNKXÚEJq

,KUV¾ PCFąC\GPQUV ,CMWDC èGEJC MVGT¾
\ąGLO÷X[RNÚX¾\XGąGLPÆJQQR÷XQX¾PÊLGJQ
X÷éPÚEJUVÊåPQUVÊWåwVXGKFCNwÊQRQ\KéPÊ\C
UVWRKVGNG6QD[NQRCVTPÆK\PGF¾XPÆFKUMWUG
PCUQEK¾NPÊUÊVKURąGFUVCXKVGNK2KT¾VUMÆUVTCP[
MVGąÊUKdFQXQNKNKqUCMVKXKUVQWXLGFPÆ\¾NGåK
VQUVKPGUQWJNCUKV1MCOåKV÷VQUEJ[VCNK
#CD[RQFKXPÆJQLGFP¾PÊPGD[NQO¾NQ
\CRąKRQOGPWVÊLKUV÷UVQLÊåGèGEJONCF
wÊ\Cå¾FCNOCIKUVT¾VQ×JTCFWP¾MNCFč
PCEGUVQXPÆMF[UGOWUGNFQUVCXKVPC
×ąCFFQ-QPKEG/÷UVQOWRTÚRTQRNCVKV
R¾T FGUÊVGM MQTWP 2QPGEJOG UVTCPQW
åG\G\¾MQPCPCVQO¾RT¾XQCNGCUKD[
2TQUV÷LQXCPÆO÷NKX÷F÷VåGXRąÊRCF÷dPQ
XÆFQD[qUGDWFQWP[PÊRTQRN¾EGV\ąGLO÷
KUXCéKP[
+PWMFQEJEGMCORQOQ\OGOWVCO
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Krajský soud: Na oslavu 90. narozenin se dostavila
„kanadská“

ÅhëìçÜäíp rodina
PROSTĚJOV Na internetových
stránkách města se koncem
uplynulého týdne objevilo na
první pohled nepochopitelné
oznámení. Podle něj by snad
magistrát měl dlužit hokejovému oddílu, který fungoval pod
řízením Michala Tomigy, skoro
sedm milionů korun!
„Krajský soud v Brně vydal pokyn insolvenčnímu správci, aby
zahrnul do insolvenční podstaty
dlužníka LHK Jestřábi Prostějov,
spolek mimo jiné i pohledávku ve výši 6 830 000 za městem
Prostějovem. Město Prostějov se
proti tomuto postupu bude bránit. Aktuálně připravuje příslušné
právní kroky. O vývoji záležitosti
budeme informovat,“ objevilo se
bez jakéhokoliv dalšího vyjádření
radních na www.prostejov.eu.
>>>dokončení na straně 35

PROSTĚJOV Tohle setkání
se asi už nikdy nebude opakovat! Oslavy 90. narozenin
Boženy Hrudové z Prostějova
proběhly ve velkém stylu.
Za čipernou a usměvavou
babičkou totiž i s rodinami
dorazily obě její dcery, které trvale žijí v kanadském
Edmontonu. Společně se sešly uplynulou sobotu v prostějovském Penzionu Alberta.
Poblahopřát oslavenkyni přišli i přátelé, sousedé a bývalí
spolupracovníci, nechyběla
ani prostějovská primátorka
Alena Rašková. S přáním stále
pevného zdraví a veselé mysli se připojuje také Večerník.
(mls)

2x foto: Martin Zaoral
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PROSTĚJOV Byla to velká a dlouho
očekávaná událost. Letos tomu bude
již pět let, co usměvavý Colonel Sanders zvěčněný na logu světoznámé
firmy s rychlým občerstvením uvítal
své první prostějovské zákazníky.
V roce 2013 byla u OBI otevřena
první stylová prodejna KFC ve městě. Jaké jsou aktuální ohlasy?
Milovníci křupavých kuřecích specialit
si na KFC v Prostějově už zvykli a neberou to jako nic výjimečného. Většinové
reakce na přítomnost nadnárodního
řetězce ve městě jsou pak spíše pozitivní,
avšak ne všichni jsou z místní pobočky
nadšeni. „V Prostějově mi chuť přijde
horší než v jinde. Naštěstí třeba v Brně

Pondělí 9. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


pohled zpátky

je KFCéček víc, takže si můžu vybírat,“
vyjádřil se v diskusi ve facebookové skupině Prostějov Bez Cenzury Jan Vik. Výtky se točily zejména kolem cen a ´zředěných nápojů´ „Než bych dal stovku za
čtyři křídla, tak si radši koupím celý kuře
a upeču si ho,“ upozornil Tomáš Mrtvý.
Ne každému pak sedla ´ostřejší chuť´,
která je pro KFC typická. „Ostré je i dětské menu. Když už, tak si raději zajedeme
do Olomouce do McDonald´s,“ zmínila
se Martina Greplová.
KFC si však v Prostějově rozhodně našlo i své věrné fanoušky, kteří se do něj
pravidelně vrací. „Dříve jsem tam chodil
každý týden a ochutnal jsem toho od
nich opravdu hodně. Téměř pokaždé mi

chutnalo. Obsluha byla vždy příjemná
a ochotná. Po stovkách návštěv nemůžu
říct špatné slovo,“ reagoval na některé
negativní příspěvky Benjamin Cehelsky.
„Do KFC chodím někdy i dvakrát až třikrát měsíčně za stravenky. Jídlo vždycky
bylo dobré jak pro nás, tak i pro malou,
která má osm let. Chutnalo i rodičům
v předdůchodovém věku. Porce jsou
dobré, pokud víte, co si máte koupit.
Ono není na škodu si někdy nechat
poradit, na co máte chuť nebo jak velký
máte hlad. U nápojů musíte chápat, že
to dávkuje sodobar se sirupy. Jinak by
i KFC při takovém odběru přišlo na buben,“ napsal do diskuse Tomáš Vláčil.
Pro KFC je totiž typická nabídka takzvaného bezedného kelímku, kdy si
zákazníci mohou bez omezení přidávat
nápoje do firemního kelímku o objemu
zhruba 0,3 litru. Někteří z nás tuto vymoženost ovšem pojali po svém. „Byla tam
rodinka, co si objednala kyblík křídýlek a než odcházeli, tak si celý prázdný
mastný kýbl napustili colou z automatu na ty ‚bezedné‘ kelímky. Cestou přes
parkoviště už všichni usrkávali...,“ podělila se o úsměvnou historku z rychlého
občerstvení Lenka Preislerová. (mls)

STÍNY MINULOSTI

   !"#$%&'

 Cesta pro inon-eliènneì 
bruslaøe k
ZEMKO“
získala „Ú

PLUMLOV Tomu se říká běh na
pořádně dlouhou trať! Už před více
jak šesti lety Večerník přinesl zprávu
o tom, že kolem plumlovské přehrady by v budoucnu mohla vést
stezka nejen pro cyklisty, ale i in-line bruslaře. Výborný nápad se díky
iniciativě města Plumlov a finanční
podpoře regionálního operačního
programu (ROP) měl začít realizovat v roce 2014. Z toho nakonec sešlo. Vedení města se však nehodlalo
vzdát. Následující roky přesto žádný
zásadní obrat nepřinesly. Nyní to vypadá, že by se zapadlý projekt mohlo
opět podařit oživit.
Plánovaná stezka pro cyklisty a bruslaře
měla vést z prostou pod plumlovským
zámkem po levém břehu nádrže kolem
pláže U Lázničků až k letnímu kinu.
Město Plumlov již mělo na zřejmě nejatraktivnější projekt na podporu turistického ruchu v regionu za posledních
několik let v rozpočtu vyčleněno 2,7
milionu korun. Dalších zhruba 6,3 milionu korun pak čekalo díky evropské
dotaci, které se však Plumlov nakonec
musel vzdát.
Po pár měsících od jejího přidělení se
totiž začaly objevovat problémy s termíny. Nejprve akci zkomplikovaly potí-
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s Plumlovem. „Stále připravujeme
projekt, měli jsme problémy kvůli
překonání silnice vedoucí ve směru
na Ohrozim, a to v místech, kde nedávno došlo k tragické nehodě. Proto
jsme do projektu zapracovali silniční
ostrůvek. Nyní řešíme jiné problémy,
takže je jisté, že letos se určitě stavět
nezačne. Projektem se tak bude zabývat až příští zastupitelstvo,“ prozradil
starosta Mostkovic Jiří Peška.
Mnozí z místních by uvítali, pokud
by se zároveň opravila i cesta kolem
přehrady vedoucí kolem hotelu Zlechov. Ta je totiž řadu let v katastrofálním stavu. Najdou se však tací,
kterým tato situace vyhovuje... „Ten
stav je přesně takový, jaký má být. Povrch pro pomalý pohyb, kde má pěší turista ideální rychlost, a všechno, co valí
rychleji - tedy kola, koloběžky nebo nedej bože brusle - musí jít kvůli povrchu
s rychlostí dolů, a proto nepřichází tak
moc do konfliktu s těmi pěšími. Klidně
Z Prostìjova
těch výtluků může ještě přibýt. Bude
do Plumlova na bruslích?
to pro turistiku jen dobře,“ napsal do
Řadu let se rovněž hovoří o propo- redakce Večerníku čtenář Miroslav.
jení stezky vedoucí kolem Hloučely
(mls)

že při jednání s majiteli pozemků, načež
skluz stavby stále rostl a rostl. Vše se
definitivně zadrhlo při získávání stavebního povolení. Nedařilo se vyřešit související majetkoprávní vztahy a objevily
se i technické problémy při plánování
přemostění. Stavba se navíc proti předpokladům výrazně prodražila.
Jak to s projektem vypadá aktuálně?
„Všechny problémy, které provázely
jeho přípravu, jsou už vyřešeny. Stezka
již získala územní rozhodnutí a v dohledné době si požádáme o stavební
povolení. Až ho dostaneme, okamžitě
si zažádáme o dotace z Evropské unie,“
reagoval na dotaz Večerníku starosta
Plumlova Adolf Sušeň s tím, že náklady se nově odhadují na zhruba
šestnáct milionů korun. Dle něj by
žádost o dotace mohla být podána ještě
v tomto roce. „Za ideálních podmínek
bychom tak chtěli příští rok začít stavět,“ plánuje Sušeň.

Napsáno !"#$!%!&$'!()*+,!-#
pred

7. 4. 2008

Před dvěma týdny jsme zveřejnili
názory místostarostů Miroslava
Pišťáka a Aloise Mačáka, členů rady
města za ČSSD, na další možný
rozvoj průmyslové zóny v Prostějově. „Nemůžeme vykupovat další
pozemky a shánět pro ně investory.
Pracovní síly jsou v našem městě
prakticky už vyčerpány, vždyť máme
absolutně nejnižší nezaměstnanost
na Moravě. Myslíme si, že průmyslovou zónu v Prostějově už není třeba
rozšiřovat,“ shodovali se oba sociální
demokraté.
Tato slova však vzbudila rozruch v řadách koaliční ODS. Redakci Večerníku
se ozvali místostarosta Vlastimil Uchytil

a zastupitel a předseda finančního výboru města Radek Zacpal. Oba dva mají
opačné názory. „Je sice pravda, že stavební a investiční boom v České republice
v posledním období poklesl, nicméně
věřím, že změnou daňových zákonů
získáme nový potencionál přílivu dalších investorů. A jsem proto přesvědčen
o tom, že právě v tuto chvíli je zapotřebí
město Prostějov dále rozvíjet a s ním
i průmyslovou zónu. A jestli firmy seženou, či neseženou pracovní síly, tak toto
dilema bych rozhodně nechal na nich.
Tímto se přece nemůže zabývat radnice,“ uvedl Vlastimil Uchytil. „Nesdílím
názory kolegů Pišťáka a Mačáka. Musíme si uvědomit, že okolo Prostějova se

pohybují stále velice zajímaví investoři.
A tvrdím, že kdo je připraven, ten nebývá zaskočen. Prostějov má v rámci této
republiky naprosto výhodnou strategickou polohu. Jsme přesně uprostřed
Moravy a stačí sjet z dálnice. A na to
investoři nejčastěji dobře slyší. Takže
už z těchto důvodů bych pokračoval
v rozšiřování naší průmyslové zóny a přípravě pozemků pro další zájemce, kteří
do městské pokladny přinesou desítky
milionů korun. Proč rušit něco, co nám
přináší peníze,“ řekl Radek Zacpal a dodal, že hrozící nedostatek pracovních
sil nevidí jako zásadní problém. „Dnes
už každá solidní firma dokáže stáhnout
pracovní sílu z okolí, nemusí jít výhradně

o Prostějovany. A v této republice se už
lidé pomalu ale jistě učí stěhovat za prací
i do vzdálenějších měst,“ namítá Radek
Zacpal.

Oba zástupci ODS však svorně potvrzují, že další debaty ohledně průmyslové zóny určitě nenaruší dobré vztahy se
členy koaliční ČSSD.

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Jedině dobře, že se tehdy „modří ptáci“ s „oranžovými“ představiteli radnice
posléze dohodli a v otázce rozvíjení průmyslové zóny v Kralickém háji našli
nakonec společnou řeč. Jejich deset let starý spor dnes už zaniká, vždyť se podívejte na současný stav zóny. Je zcela zaplněná a magistrát už od loňského
roku dokonce buduje druhou průmyslovou zónu v Brněnské ulici. Jedno ale
zůstává stejné, ba dokonce horší. Pracovních sil je v Prostějově ještě méně
než v roce 2008. A to drasticky méně. Jenomže ta nynější koalice už vůbec
nepochybuje o tom, že by se druhá průmyslová zóna měla zřizovat. Však
pracanti se vždycky nějak najdou...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...
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Chlastali“ v parku

Foto: MP Prostějov

Při kontrolní činnosti v Kolářových
sadech hlídka zpozorovala skupinku čtyř sedících osob na lavičce.
Jednalo se o muže bez domova,
kteří tam popíjeli alkohol. Strážníci
bezdomovce vyzvali k prokázání
totožnosti, přičemž alkohol jim byl
odebrán. Všechny přítomné hlídka
poučila o porušení obecně závazné
vyhlášky města „zákazu požívání
alkoholu na veřejném prostranství“.
Přestupkové jednání dořeší příslušný správní orgán.

Agresor v baru
V ranních hodinách předminulé neděle 1. dubna bylo přijato telefonické oznámení od servírky z baru na
okraji města o nevhodně se chovajícím muži. Vyšlo najevo, že mladík
po vstupu do zařízení začal napadat
přítomné hosty. Na výtku servírky
reagoval tak, že převrátil barovou
židli a na pult rozlil pivo jiného
muže. Ani za přítomnosti hlídky jej
agresivita neopouštěla. Vykřikoval,
že všechny zbije a bar rozbije. Strážníci agresora vyzvali k zanechání
protiprávního jednání a k prokázání
totožnosti. Doklady u sebe neměl
a zklidnit se nehodlal. Za pomoci
donucovacích prostředků byl převezen na záchytku.

Zlodějská omladina
V úterý 3. dubna dvě hodiny po
poledni vyjížděli strážníci do obchodního domu na Vrahovické
ulici, kde byli zadrženi dva pachatele při drobné krádeži. Sedmnáctiletý hoch si na prodejní ploše
vložil do batohu dva energetické
nápoje v hodnotě 87 korun a devatenáctiletý mladík si do kapes
bundy uschoval zboží v hodnotě
38 korun. Oba se pokusili projít
přes pokladní zónu bez zaplacení,
člen ostrahy je však zadržel. K činu
se přivolaným strážníkům přiznali,
ale řešit vzniklou situaci na místě
odmítli. Svým jednáním se mladí
pánové dopustili přestupku proti
majetku, za který jim ve správním
řízení může být udělena pokuta do
50 000 korun.

Odešli bez placení
Minulou středu 4. dubna krátce
po půlnoci oznámila barmanka
na linku 156, že sleduje dvojici,
která odešla z baru bez placení.
Jednalo se o dvaapadesátiletého
muže a šestatřicetiletou ženu. Oba
po zadržení uvedli, že do baru šli
s vědomím, že nemají peníze na
zaplacení útraty. Přesto si objednali
a zkonzumovali alkohol a brambůrky v hodnotě 210 korun. Dvojice se takového jednání nedopustila
poprvé, proto jí teď u správního orgánu hrozí pokuta až 70 000 korun.

Neoprávněná značka
Při oznamování dopravního přestupku se muž dotázal i na důvod
umístění dopravních značek v ulici
Vrchlického. Ve večerních hodinách středy 4. dubna se to strážníkům zjistit nepodařilo. Druhý den
byl okrskovým strážníkem zjištěn
neoprávněný zábor veřejného prostranství. Přenosné značení „zákaz
zastavení na komunikaci“ umístil
šestačtyřicetiletý muž, a to kvůli
přistavení kontejneru. Dotyčný byl
strážníkem vyzván k odstranění
značek, což ihned učinil.

krimi

TUCET NELEGÁLNÍCH HEREN!

KRONIKA

Razie celníků v kraji přinesla nečekané výsledky

Vandaly už chytili
V polovině února na žádost prostějovských policistů Večerník
zveřejnil pátrací relaci po kvartetu vandalů, kteří posprejovali či
fixou pokreslili dveře obytných
domů, okna či poštovní schránky v Barákově ulici. Minulý
týden přišla příznivá zpráva,
policie většinu vandalské bandy
zjistila. Tři ze čtyř osob zachycených na videozáznamu 2. února
2018 byly ztotožněny díky pomoci veřejnosti na základě vámi
zveřejněného videa.

PROSTĚJOVSKO Zákony či městské vyhlášky omezující hazardní hry vstoupily v platnost. Odborníci už dříve varovali,
že tato opatření povedou často k zakládání „černých“ heren,
což se skutečně děje. Během uplynulého měsíce tak podnikli
celníci v celém Olomouckém kraji nebývalou razii, načež při
kontrolách odhalili desítky nelegálních heren. Přesně dvanáct z nich bylo na Prostějovsku!

Michal KADLEC
Olomoučtí celníci se při březnových
kontrolách zaměřili na potírání nelegálního hazardu. „V rámci výkonu
služby dohlíželi na provozování hazardních her, kdy provedli celkem dvě
desítky kontrol. Nejprve zmapovali
situaci v kraji a ověřili potřebná povolení, poté zjišťovali odpovědné osoby
a zadržovali technická zařízení, která
nebyla řádně povolena. Těch bylo třiatřicet, k tomu navíc hotovost ve výši
bezmála osmi tisíc korun, která byla

určena k výplatě výher,“ informovala
o výsledcích Marie Bortlová, tisková
mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj.
Jak dále prozradila, na Olomoucku
byla zajištěná dvě zařízení, na Přerovsku třináct, Šumpersku šest a Prostějovsku dvanáct. S nulou vyšlo Jesenicko. „V devíti případech neměly
herny žádná povolení k provozování
hazardních her. V jedenácti případech se jednalo o porušení podmínek
stanovených v povolení,“ poskytla
konkrétní údaje mluvčí celníků.

Celníci zabavili v celém kraji desítky nelegálních výherních automatů a také finanční hotovost. Na Prostějovsku tomu bylo ve dvanácti případech.
2x foto: Celní úřad Olomouckého kraje

Na dotaz Večerníku, zda v otázce odhalení nelegálních heren na Prostějovsku může být konkrétní a uvést, kde se tomu tak stalo, odpověděla:
„To vám opravdu nemohu sdělit. Lokace se nezveřejňují, není to naše strategie,“ uvedla s omluvou Marie Bortlová.
Za nepovolené provozování hazardní hry hrozí dotčeným osobám pokuta až do
výše 50 milionů korun a propadnutí zadržených přístrojů i hotovosti.

Ilustrační foto: internet

Vyloupil stavebniny

Partnerku povalil na zem

KONICKO Nenapravitelný násilník
znovu napadl svoji partnerku na Konicku. Ženě vyhrožoval násilím, povalil ji na zem a poté i přimáčkl na zeď
domu. A nebylo to poprvé! Policisté
muže vykázali ze společného obydlí,
ovšem zda poškozená bude mít od
něj pokoj, to zůstává ve hvězdách...

„Ve čtvrtek devětadvacátého března jsme
v odpoledních hodinách přijali oznámení o napadání ženy partnerem v místě
společného bydliště v obci na Konicku.
Policisté zjistili, že devětatřicetiletý muž
měl nejprve verbálně vulgárními výrazy
a poté i fyzicky opakovaným povalením
na zem, natlačením na dům a podobně

napadnout svou stejně starou partnerku.
Dáma policisty na místo přivolala, protože to nebyl první podobný incident.
V uplynulém roce policisté šetřili tři taková oznámení, žena tak měla strach o svůj
život a zdraví,“ prozradil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.

V době od 31. března do 3. dubna se dosud nezjištěný pachatel
násilně vloupal do prodejny
stavebnin v Prostějově. Ze skladu poté odcizil dosud přesně
nezjištěné množství materiálu
sortimentu zateplovacích systémů. Výše způsobené škody nebyla dosud přesně vyčíslena, ale
zjevně přesáhne 5 000 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

„Protože incidentem byly naplněny
povinné znaky, využili policisté svého
zákonného oprávnění a muže ze společné domácnosti na dobu deseti dní
vykázali. Jeho protiprávní jednání pak
šetří pro podezření z přestupku proti
občanskému soužití,“ dodal policejní
mluvčí.
(mik)

Muž se stal obětí podvodu s úvěrem
Žádal pùjèku, neznámému
pak sám poslal pøes 64 tisíc...

PROSTĚJOV Na přelomu února a března letošního roku si čtyřiačtyřicetiletý muž z Prostějova našel na internetu nabídku poskytnutí
úvěru. Prostřednictvím e-mailové komunikace kontaktoval domnělou společnost poskytující finanční služby s požadavkem na poskytnutí úvěru 120 000 korun. To ještě netušil, že
se stane obětí podvodu...
Vše začalo idylicky. Následně ho telefonicky kontaktoval zástupce společnosti a poskytnutí úvěru
mu přislíbil. „Požadoval však vstupní poplatek ve

výši jednoho tisíce sto korun, který měl sloužit
jako potvrzení schopnosti splácet. Do druhého
dne po obdržení platby měla společnost požadovaný obnos přivézt muži přímo do Prostějova. Místo toho byl poškozený muž po zaplacení
vstupního poplatku telefonicky vyzván k další
platbě ve výši jeden tisíc korun. Ani po odeslání
této částky poškozený neobdržel požadované, ale
naopak měl být stále znovu vyzýván k dalším platbám. Jejich počet měl nakonec dosáhnout jednačtyřiceti. Jednalo se přitom o sumy v rozmezí

Dcery ho nezajímají
Z přečinu zanedbání povinné
výživy podezírají prostějovští
policisté šestatřicetiletého muže
z Prostějova. Tohoto skutku se
měl podezřelý dopustit tím, že
v období od ledna do května
2015 a poté od června do prosince roku 2017 řádně neplnil svou
vyživovací povinnost ke svým
dvěma nezletilým dcerám. Tato
povinnost mu obecně vyplývá
z ustanovení občanského zákoníku a rozhodnutím Okresního
soudu v Prostějově mu byla stanovena na 2 500 korun na první
a na 2 000 korun na druhou dceru. K rukám matky svých dcer
tak k dnešnímu dni dluží čtyřiapadesát tisíc korun. Ve věci
je konáno zkrácené přípravné
řízení. V případě prokázání viny
a odsouzení mu za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.

od pěti set do tří tisíc korun. Po odeslání posledních dvou plateb po patnácti stovkách dne pátého
dubna tohoto roku se zástupce společnosti odmlčel a stal se nekontaktním,“ popsal neuvěřitelný
postup podvodníků s úvěry František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Z uvedeného jednání měl poškozený usoudit, že
se stal obětí podvodu a věc oznámil policistům.
„Ti ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu podvodu. Za ten pachateli v případě jeho dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody na jeden rok až pět let,“ dodal
František Kořínek s tím, že celkem měl poškozený
muž domnělé společnosti odeslat 64 300 korun.
Nezbývá než se ptát, musel se tedy vůbec půjčovat? A proč nebyl obezřetnější mnohem dřív?
Odpovědi na tyto otázky zná jen on sám...
(mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

„POŠUK Z METEL“ KRADL, KDE MOHL!
Alois Stužka skončil ve vězení, trest se mu protáhne

PROSTĚJOV Je to pošuk. Jak jinak nazvat člověka, který ve skotské sukýnce běhal po okruhu během motocyklových závodů
v Brně či v tomto úboru lezl na sochu svatého Václava v Praze?
Jenže bláznivé kousky nepřinesly rodákovi z Otaslavic ani slávu,
ani peníze. I proto se vrhl na krádeže. Loupil sice v malém, ale
zato bez přestání. Zastavilo jej až policejní zadržení, když byl loni
v říjnu vzat do vazby. Uplynulé úterý se postavil před prostějovský soud. Večerník byl u toho!

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Devětatřicetiletý Alois Stužka kromě dlouhé řady jiných okradl i svého bratra. „Toho večera mě policisté pustili ze služebny, kde jsem byl
zadržen kvůli předchozí krádeži.
Šel jsem od nich na hlavní nádraží
a tam vzal cizí kolo. Potřeboval jsem
se dostat do Holubic, kde v té době

bydlel můj bratr. Chtěl jsem ho vykrást a upozornit ho tak, že by se měl
zamyslet nad zabezpečením svého
domova,“ vyprávěl Alois Stužka
u soudu svérázným způsobem historku z doby, kdy přebýval na chatě
v Čubernici u plumlovské nádrže,
potuloval se po širokém okolí a kradl, kde mohl.
Oblíbil si mimo jiné právě okolí přehrady, kde o mobil obral jak zmoženého účastníka diskotéky na pláži
U Lázničků, tak i spícího rybáře.
Obžaloba mu připsala celkem
osmnáct krádeží, vloupat se měl
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mimo jiné i do kiosku ptenských
fotbalistů, zálibu našel i v krádežích kol, která obvykle dál prodával za stovku, aniž by se přitom
ohlížel na jejich skutečnou hodnotu.
Jeho jednání kromě psychické nemoci, kterou na svobodě netlumil
prášky, čas od času ovlivňoval také
nebezpečný heroin.
Stužka kradl, přestože mu byl přiznán
invalidní důchod třetího stupně, měsíčně si tak přišel na takřka jedenáct tisíc korun. Před pěti lety mu soud navíc
nařídil léčbu v psychiatrické léčebně.
Tam několik let pobyl, ale později byl
propuštěn a pustil se do drobných krádeží, a to nejen u nás, ale i na Přerovsku, Vyškovsku či Kroměřížsku. Kvůli
tomu byl před nedávnem odsouzen
k nepodmíněnému trestu. „Slibovat,
že nebudu krást, už nebudu. V minulosti jsem to už mockrát udělal a nikdy
jsem to nedodržel,“ vyjádřil se Alois
Stužka s upřímností sobě vlastní.

A UŽ SEDÍ...

Alois Stužka se při příchodu do soudní
síně usmíval od ucha k uchu. Některé
z jeho „hlášek“ byly skutečně vtipné,
okradení se však moc nenasmáli...
Foto: Martin Zaoral

Po rozhodnutí prostějovského soudu by se mu nepodmíněný trest měl
ještě zvýšit, rozsudek však dosud
nepadl, hlavní líčení bylo odročeno
na polovinu května.

150123020036

hodin

168

s městskou policií
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Vítejte na svìtì

Jenom projekt bude stát milion
a půl korun, co ale s nájemníky?
PROSTĚJOV Už před měsícem Večerník informoval o plánu vedení
města kompletně zrekonstruovat budovu v ulici Šárka číslo 9 a 11 v Prostějově. Tomuto pověstnému domu
hrůzy našinec neřekne jinak než
„PARLAMENT“. Odpuzující nemovitost je dlouhodobě na rozpadnutí.
Minulý týden prostějovští radní na
tiskové konferenci potvrdili, že od
plánů už přešli k realizaci. V první
řadě schválili náklady na projektovou
dokumentaci, která nebude vůbec
levná, má totiž stát půldruhého milionu korun! To ale není jediná zátež,
která samotnou rekonstrukci za desítky milionů bude provázet. Radní
nyní dumají, kam s nájemníky v době
rozsáhlých oprav...

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!

Valerie ZAKOPALOVÁ
2. 4. 2018 50 cm 3,50 kg
Pustiměř

Kamila ADAMÍKOVÁ
3. 4. 2018 53 cm 3,95 kg
Vitčice

Erika GÁBOROVÁ
3. 4. 2018 47 cm 3,05 kg
Klenovice na Hané

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:

Antonín ZOUHAR
31. 3. 2018 50 cm 3,50 kg
Želeč

ZŠ Dr. Horáka má EasySchool

Šimon ULMAN
3. 4. 2018 50 cm 3,60 kg
Horní Štěpánov

Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši
budoucnost!
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Z NEMOCNICE ...
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková
mluvčí společnosti Agel) Rekordních 136 zájemců z řad budoucích maminek, nastávajících
tatínků a jejich doprovodu se uplynulý čtvtek
zúčastnilo Dne otevřených dveří v porodnici
prostějovské nemocnice. Nastávající rodiče si
tentokrát v rekordním počtu mohli poslechnout výklad ohledně porodu i předporodní
přípravy, prohlédnout si prostory jednotlivých
oddělení a také se na cokoliv zeptat zdravotnického personálu.
„Takovýto zájem jsme rozhodně nečekali, protože
jsme akci ohlásili teprve minulý týden. Je ale vidět,
že zájem o naši porodnici je opravdu velký a že i rodiče jsou stále zvídavější. Každá z nastávajících maminek si pečlivě prohlížela prostory našich oddělení
a mnohé z nich měly připraveny celé série otázek,“
prozrazuje Věra Tisoňová, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Prostějov, s tím, že v minulosti se účast na Dni otevřených
dveří pohybovala obvykle okolo stovky zájemců.

Nejčastěji se tentokrát dotazy maminek týkaly
toho, jak poznat přicházející porod, kdy vyrazit
do nemocnice a co všechno vzít s sebou, jaké
polohy při porodu volit, koho vzít na porodní
sál a jak správně kojit, koupat či přebalovat miminko. Mimo to se ale maminky zajímaly také
o poporodní bonding, možnost přestřižení
pupeční šňůry tatínkem, nebo o to, zda s nimi
partner může být i na pokoji šestinedělí. „Na
všechny tyto otázky jsme maminkám mohli
odpovědět kladně. V posledních letech se toho
v porodnictví a také v naší nemocnici mnohé
změnilo, takže dnes nabízíme rodičkám maximálně moderní a vstřícný přístup a například
pro společný pobyt rodičů na oddělení šestinedělí máme k dispozici hned tři pokoje,“ dodává
Věra Tisoňová.
V rámci prohlídky prostor mohli účastníci nahlédnout do ambulancí, na porodní sál, oddělení
šestinedělí i novorozenecké oddělení. „Maminky
k nám přišly nejen z Prostějova, ale mnohé ces-





PROSTĚJOV Pod tímto názvem
se neskrývá žádná metodika na
snadné učení, nýbrž originální
přístroj na papírenské a drogistické zboží. Vedle běžných nápojových automatů jde o nepochybnou novinku, která usnadní život
žákům i učitelům. Na střední Moravě je základní škola v ulici Dr.
Horáka teprve druhou, která má
takovou vymoženost k dispozici.

Tomáš KALÁB



tovaly až z Olomouce nebo Vyškovska. Houfně
přitom chválily příjemné prostředí, empatický
přístup a vstřícnost, což náš všechny mile potěšilo,“ shrnuje vrchní sestra s tím, že v rámci Dne
otevřených dveří zdravotníci maminkám nabídli
i odborný výklad ohledně chodu porodnice, seznámili je s nabídkou předporodních kurzů i tě-

   

hotenského cvičení a každá z maminek si odnesla
i drobné dárečky.
Zájemkyně, které nestihly včerejší akci, budou mít
další možnost na podzim, kdy porodnice Nemocnice Prostějov opět otevře své brány veřejnosti.
Exkluzivní zpověď rodičů velikonočního
miminka Večerníku najdete na straně 25

„Dozvěděli jsme se o této možnosti
vlastně úplně náhodou, z médií, kde
psali o tomto automatu na základní
škole v Tovačově,“ vysvětlila ředitelka školy Petra Rubáčová, jak k této
novince přišli. Nebývá to příliš obvyklé, ale v tomto případě sami kontaktovali provozovatele a výsledkem
byla pondělní instalace ve spojovací
chodbě školy. „Zmizí ta stres dětí z
toho, že doma zapomenou třeba sešit či jinou pomůcku,“ míní ředitelka. „Navíc sami žáci jsou do tohoto
projektu zapojeni tím, že vybraní
ambasadoři kontrolují provoz automatu a zajišťují zboží dle přání žáků,“
doplnila Rubáčová.
>>>dokončení na straně 16

  

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.

BETYNKA
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CANDY
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Michal Kadlec

BYLI JSME
U TOHO

miminka@vecernikpv.cz.

Jakub KEPRT
2. 4. 2018 52 cm 3,30 kg
Niva

Pondělí 9. dubna 2018
www.vecernikpv.cz
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tisíce korun. O něco snazší je získat
brigádníky do pokladen nebo na
technický úsek. A když si pomyslím,
že od letoška budeme potřebovat podobné zaměstnance i pro vrahovické
koupaliště, tak z toho mám trošku
obavy,“ přiznal Vladimír Průša.
Tím také předeslal, že od letošního
roku má právě Domovní správa převzít také pod svá křídla zbrusu nové
koupaliště ve Vrahovicích. „Před pár
dny jsem se tam byl podívat a rekonstrukce jde dělníkům od ruky. Hotové
jsou už základy pro nový padesátimetrový bazén a také pro sociální zázemí
a občerstvení. Přestože není ještě oficiálně schváleno, že Domovní správa
koupaliště převezme, počítáme s tím.
Bližší informace bych ale v tuto chvíli
nerad předesílal.“

WWW.
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Zatímco na začátku března tohoto roku
prostějovští radní konstatovali, že barák
hrůzy je potřeba konečně opravit, aktuálně už tato investice dostává podrobnější kontury. O nutné opravě tohoto
domu ostatně rozhodovali zastupitelé
již při utváření rozpočtu na letošní rok.
„Konkrétně byly schváleny finance na
projektovou dokumentaci ve stupních
pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Na základě závěru hodnoticí
komise byla jako dodavatel této veřejné
zakázky na vyhotovení projektu vybrána
společnost z Modřic. Projekt bude stát
městskou pokladnu 1,44 milionu korun
i s DPH,“ potvrdil na tiskové konferenci
rady města minulý čtvrtek Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky
statutárního města Prostějova. Podle
všeho bude výroba projektové dokumentace trvat zhruba rok, načež v roce
2019 by se mohlo přikročit k první etapě rekonstrukce zmíněné nemovitosti
se sociálně slabými nájemníky.
Otázkou ale je, kam s lidmi, kteří tam
bydlí a kteří budou muset v době rekonstrukce na nějaký čas opustit své
příbytky? „Nepůjde o klasickou a řek-

Rekonstrukcí projde

Žižkovo náměstí

PROSTĚJOV Před dvěma lety
prošlo kompletní rekonstrukcí náměstí T. G. Masaryka v Prostějově.
Sousední Žižkovo ale takové štěstí
doposud nemělo, což by se už zřejmě příští rok mělo změnit. Prostějovští konšelé schválili peníze na
projekt generální opravy této části
samotného centra města.
„Žižkovo náměstí čeká kompletní
oprava povrchů komunikací. Nejdříve je ale třeba připravit projektovou
dokumentaci, o kterou se postará
vybraná zlínská firma. Částka ve výši
sto deset tisíc korun pokryje potřebu
finančních prostředků nezbytných
pro uzavření smlouvy o dílo a financování provedení projektových prací pro
tuto stavební akci,“ vysvětlil postup
první náměstek prostějovské primá-

torky Zdeněk Fišer (ČSSD) s tím, že
konkrétní práce na náměstí by se měly
dotýkat nového povrchu komunikací.
„Stávající asfaltový povrch parkovacího stání bude nahrazen kostkami
v rozměru sto krát sto milimetrů a doplněna bude také dlažba v místě stávajícího asfaltového chodníku,“ uvedl
náměstek.
Večerník pochopitelně zajímalo, kdy
město plánuje samotnou rekonstrukci
a kolik bude stát peněz. „V letošním
roce budeme rádi, když se stihne vyrobit projekt, samotná rekonstrukce
by pak mohla být zařazena do rozpočtu města na rok 2019. Co se týká ceny,
tak tu si netroufnu ani odhadnout,
poznáme ji právě až z projektové dokumentace,“ odpověděl Zdeněk Fišer.
(mik)

ARONEK
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Bydlení v Sušilově ulici

PODRAŽÍ. A FEST!

PROSTĚJOV To není zrovna příznivá zpráva pro ty, kteří projeví zájem
o bydlení v nově budovaném komunitním domě v Sušilově ulici v Prostějově. Konšelé na svém úterním jednání minulý týden rozhodli, že za metr
čtvereční bytu budou nájemníci měsíčně platit 150 korun! A to ještě není
všemu konec...
Začátkem března tohoto roku Večerník zveřejnil návrh bytové komise města,
která radním přednesla svůj návrh na výši nájemného. „Námi navrhovaná cena
nájemného odpovídá dvojnásobku nájemného v DPS Hacarova a Polišenského,
kde nyní činí 56,40 korun za metr čtvereční. Vzhledem k tomu, že v bytech v Sušilově ulici budou na rozdíl od stávajících DPS bydlet minimálně dvě osoby, je
tato výše nájemného logicky odůvodnitelná. Cena nájemného by tedy neměla
překročit 5 175 korun za měsíc. Vzhledem k rekuperaci vzduchu budou náklady
1D¾XCPÚdRCTNCOGPVqUGRąGEGLGPEGNÚ\TGMQPUVTWWLG<RVCéÊRGTURGMVKX[X[RCF¾FčO na vytápění minimální. Nájemné za garážové stání bude stejné jako v ostatních
RTQUQEK¾NP÷UNCDÆLCMQX÷\PKEGX#NECVTC\W
domech, tedy 600 korun měsíčně,“ uvedla před více než měsícem Jana Halvadžie
!"#   $%  vová, prostějovská radní a zároveň předsedkyně bytové komise. Podle ní by tedy
nájemné v bytě mělo činit maximálně 113 korun.
Na čtvrteční tiskové konferenci rady města však primátorka Alena Rašková seznámila Večerník s konečným rozhodnutím rady. A to je směrem k novým nájemníkům komunitního domu hodně drsné. „Tato záležitost je sice stále v řešení, nicméně se domníváme, že vzhledem k velmi výhodnému postavení domu
v centru města a velmi kvalitnímu zateplení budovy má být cena nájemného ve
výši sto padesát korun za metr čtvereční. A za garážové stání budou obyvatelé
domu v Sušilově ulici platit jeden tisíc korun měsíčně,“ překvapila navýšením
cen za bydlení v komunitním domě primátorka Rašková.
Radní nicméně zároveň dodávají, že o zájemce v případě bydlení v tomto
domě město rozhodně nouzi nemá. Komunitní dům v Sušilově ulici má
být dokončen v srpnu, hned v září se do něj mají stěhovat první nájemníci.
(mik)
něme jednoduchou rekonstrukci,
jako u jiných městských nemovitostí.
V případě takzvaného ´parlamentu´
se jedná o starý pavlačový dům, jehož
byty jsou dispozičně uspořádány velice
nevhodně. Například sociální zařízení
včetně vany nebo rovnou celé koupelny je umístěno v kuchyni! To nyní už
absolutně nesplňuje ani ty nejmírnější
hygienické normy. V rámci rekonstrukce nemovitosti se tedy bude muset razantně sáhnout i do vnitřního prostoru
a tím tady ubude celkového počtu bytů.
Řekněme, že ze tří současných uděláme
pouze dva. Tím pochopitelně vzniká situace, že po rekonstrukci budeme muset
některým současným nájemníkům opa-

NA ROVINU:
4 otázky
pro ...

třit byty jinde. A to samozřejmě nebude
nic jednoduchého! Už teď se tito lidé
bouří a s rekonstrukcí nesouhlasí. Navíc
někteří z nich si tyto byty během posledních let opravili vlastními náklady,“ uvedl
Zdeněk Fišer.
„Stejně tak budeme muset najít náhradní dočasné ubytování pro nájemníky,
kteří dům na Šárce budou muset opustit během rekonstrukce. V tomto zatím
nemáme jasno, kam to bude. Čeká nás
tedy ještě hodně práce. Vše chceme
vyřešit během zpracovávání projektu,
abychom na rekonstrukci byli příští rok
připraveni se vším všudy,“ poznamenala
prostějovská primátorka Alena Rašková
(ČSSD).

#MVW¾NPÊUPÊOGMFQMC\WLGåGMQOWPKVPÊFčOX5WwKNQX÷WNKEKTQUVGRąGFQéKOC$[FNGPÊ
XP÷OCNGPGDWFGPGLNGXP÷LwÊ
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„Připravili jsme silně erotický program VHUL¾O
a budeme mít pět vrcholů,“ říká k letní
sezóně Petr Zlámal z agentury HITTRADE YHéHUQÊNX

PROSTĚJOV Seriál rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název „NA ROVINU“ a v němž se známých osobností ptáme na aktuálně žhavá témata, nabízí v rámci osmého kola rozhovor s osobností z kulturní či společenské oblasti, jenž navazuje na interview se členem Rady statutárního města Prostějov, zástupcem podnikatelské sféry, aby již příště dostal prostor pracovník
ze státní správy policie či justičních orgánů.
PROSTĚJOV Kulturní a společenské akce pořádá jeho agentura HIT
trade již skoro dvě desítky let. Jeho jméno je také známé z působení v prostějovském hokeji, který vedl společně s Robertem Kolářem na přelomu
dvacátého a jedenadvacátého stoleté v éře „žlutomodré síly“. Petr Zlámal
(na snímku) je připraven bavit nejen Prostějovany i po celé blížící se léto
2018. Co vše vytáhne z rukávu, jsme zjišťovali v následujícím interview.
bude navíc obohacen novými atrakcemi.
EXKLUZIVNÍ
Více informací se čtenáři Večerníku aktuálrozhovor
ně dozví právě z tohoto periodika, jež bude
pro Večerník
opět exkluzivním mediálním partnerem,
nebo na internetových stránkách www.
Petr
hittrade.cz.“
ƔƔ Zmínil jste jistou inovaci u guláKOZÁK
šového festivalu. Připravujete i další
ƔƔ Co si společnost HITTRADE při- novinky?
pravila na letošní sezónu?
„Chtěl bych zdůraznit, že celá letošní se„Rok 2018 jsme se snažili pojmout jako zóna proběhne v duchu pomoci dětem,
prezentaci Českých zlatých slavíků. Do- které to nejvíce potřebují. Rádi umožmluvili jsme se na vystoupení dvou jejich níme, aby některé organizace starající se
držitelů. Už v červnu tady bude Tomáš o všelijak okolnostmi zatížené děti měly
Ortel a skupina Ortel, začátkem srpna pak možnost dosáhnout na jisté finanční
přijede kapela Mirai. Myslím, že se jedná prostředky. Po konzultaci s náměstkem
momentálně o dva trháky na trhu české- prostějovské primátorky, jenž nad akceho showbyznysu a fanoušci se mají určitě mi v roce 2018 převzal záštitu, jsme se
na co těšit. Mezi těmito termíny dojde dohodli, že pokaždé předáme minimálně
tradičně na revivalový festival Legendy se jeden šek s výtěžkem daného koncertu.
vrací, který bude v červenci následován A tak po první akci s Ortelem obdrží peakcí Rock Memory of. V obou případech níze Dětský domov Plumlov, plánujeme
se bude jednat již o jedenáctý ročník. V srp- přispět prostějovskému domovu i místnu pak proběhne Guláš Rock Fest, jenž se ní nemocnici a domlouváme se také se
mezi Prostějovany hodně chytil. Letos Speciální mateřskou školou v Mozartově

ulici. Osobně bych chtěl při této příležitosti náměstkovi Pospíšilovi poděkovat
za jeho přístup a vstřícnost. Spolupráce
je poměrně dost rozšířená včetně organizačních záležitostí, není to jen o nominální podpoře, ale jedná se o úzké partnerství. Nebál se a šel do toho s námi.“
ƔƔ V minulosti jste do Prostějova přilákal Michala Davida, skupiny Olympic a Katapult, Věru Špinarovou, Martu Kubišovou, Václava Neckáře, Hanu
Zagorovou, Petra Koláře či bratry
Nedvědy. Proč tentokrát padla volba
zrovna na Ortel a Mirai?
„Poněvadž jsem si říkal, že kromě Karla
Gotta, se kterým byla dohoda o vystoupení několikrát doslova na spadnutí, ale nikdy
se to především ze zdravotních důvodů
nás obou v různých časech nepodařilo,
jsme přivedli drtivou většinu těch největších hvězd a zlatých slavíků. Proto jsme
tentokrát sáhli do repertoáru mladší generace. Ortel se svým projevem vymyká této
společnosti. Na jejich texty je tisíc různých
názorů a pohledů, jsou populární i odsuzovaní, prostě probíraní ze všech stran. Po
kauze na loňských slavících jsem si říkal, že
by bylo zajímavé, umožnit Prostějovanům,
ať si jejich díla poslechnou na vlastní uši.“
ƔƔ Považujete tuto první akci ihned
za vrchol letošní sezóny? A existuje

   

ještě nějaká možnost rozšíření tohoto
menu?
„Těžko říct, co bude tím největším vrcholem... Buď Ortel, nebo oblíbené Rock Memory of, či snad Mirai? Osobně věřím, že
jsme připravili silně erotický program a budeme mít pět vrcholů. (úsměv) Myslím si,
že je to udělané tak, aby si každý našel to
své, pobavil se a odreagoval se od problémů, které má ať už doma, či v zaměstnání.
Prostě aby přišel na jiné myšlenky. To je
hlavní cíl, proč se tyto akce pořádají.“
ƔƔ Existuje ještě nějaká možnost rozšíření tohoto menu?
„Ano. Připravujeme ještě dvě akce, které
proběhnou na podzim. O nich bych ale
v tuto chvíli ještě nerad hovořil a předjímal
tak finální domluvy.“
Celý rozhovor najdete
na www.vecernikpv.cz.

zpravodajství

Pondělí 9. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme

Lidé dětinští a z policie se stává paní učitelka

„Uniká voda, musíme rozkopat dlažbu a opravit potrubí,“ vysvětluje V. Průša

„Hádáte se s přítelem či nepřítelem,
známým či neznámým nebo s kýmkoliv, pro něhož máte tisíc a jedno
slůvko, z nichž ani jedno nelze na
tomto místě publikovat? Oznamte
to na Policii ČR! Trestní oznámení
nic nestojí, policie má za povinnost
se jím zabývat a především vy jste
byli uraženi a zneuctěni. To přece
nemůžete nechat jen tak! Navíc
je ve veřejném zájmu, aby se vám
dotyčný omluvil a konečně toho
nechal.“
Tohle by mohlo stát na začátku každé příručky „Mladý udavač pro úplné začátečníky“. Podávání trestních
oznámení a udání na nejrůznější

PROSTĚJOV Při současném pořád ještě nepříliš vlídném počasí by zatím nikoho ani nenapadlo jít se koupat, ovšem i když se to může zdát předčasné, je nejvyšší čas se začít bavit
o nadcházející letní sezóně. Nedejte se totiž zmást, než se všichni nadějeme, čas ke koupání bude tady a vyhledy nejsou příliš pozitivní. Aquapark v Krasické ulici se bude muset
nejdříve vylízat z technických problémů a zcela jistě otevře své brány později než obvykle.
A vrahovické koupaliště se mění takřka k nepoznání. Jeho rekonstrukce je v plném proudu, hotové jsou už základy k novému padesátimetrovému plaveckému bazénu a začínají
se rovněž stavět nové budovy. Nakrásno by se tak mohlo zdát, že plavcům zůstane v regionu jen nejistá plumlovská přehrada...

„Napadla mě
jedna věc, čím bys v této
věci mohl jako zastupitel pomoci.
Napsat dotaz Raškové nebo Hemerkové
a chtít ihned odpověď, zda budou vymáhat
po viníkovi škodu, pokud soud žalobě vyhoví
a výpověď mému otci uzná za neplatnou. To je
jednoduchá otázka, to by mohli odpovědět brzy.
O co jde? Když ta výpověď bude neplatná, otec
bude dále zaměstnancem a budou mu muset
uhradit peníze, o které ho nezákonnou výpovědí
připravili, to je plat od 1. 7. 2017, kdy přestal být
zaměstnancem. Jenže tento plat dostane, aniž
by uskutečnil práci, takže je to škoda vzniklá
v důsledku nezákonného rozhodnutí. Bylo by
fajn, aby se k tomu nyní jasně vyjádřili, zda tu
škodu budou vymáhat, anebo ne. Tedy aby se
nemohli kroutit a museli jasně odpovědět,
pokud možno ještě teď. Napsal by
to někdo z vás dvou?“

zaúkoloval doslovně Jakub Čech uvedené
zastupitele.

pana Ivana Čecha, odpovědný a po kom bude tato
škoda vymáhána. Naopak se divím, že mi doposud paní primátorka Rašková na můj dotaz ani po
třech týdnech neodpověděla a namísto toho můj
e-mail rozeslala na všechny světové strany, včetně
sociálních sítí a bulváru. Myslíte si, že takto vypadá odpovědná práce vedení města? Já ne,“ napsala
do redakce Hana Naiclerová.
Večerník se od primátorky Aleny Raškové
(ČSSD) dozvěděl, že Haně Naiclerové skutečně
na e-mail neodpověděla. „Není se k čemu vyjadřovat, když soud dosud pravomocně nerozhodl,“
podotkla.
Připomeňme, že Ivan Čech musel z kina Metro
70 odejít kvůli reorganizaci tohoto zařízení na
příspěvkovou organizaci, kterou schválilo drtivou většinou hlasů prostějovské zastupitelstvo.
Mohl se však přihlásit do výběrového řízení na
nového ředitele kina, neměl však potřebné vysokoškolské vzdělání. Přesto se rozhodl podat žalobu, že byl vyhozen neoprávněně, a prý se mu
město mstí za jeho syna Jakuba. Ten totiž podal
na jednotlivé členy vedení magistrátu i mnoho
úředníků už desítky oznámení.
Jak jsme se ještě nedávno dozvěděli, Jakub
Čech požaduje po primátorce Aleně Raškové
úhradu jízdného autobusem do Konice a zpátky 4x 28 korun, tj. částku 112 korun! Tuto cestu musel Jakub Čech absolvovat na tamní úřad,
který rozhodoval v jednom z několika vedoucích
se sporů mezi ním a první ženou Prostějova. Kdyby tak Kubík jenom věděl, kolik desítek úředníků
i komunálních politiků utratilo spoustu peněz za
jízdné skrz pracovní záležitosti včetně řady jeho
udání...

by jakékoliv udání na policii či u
příslušného úřadu bylo podmíněno složením symbolické finanční
zálohy. Jestliže by se ukázalo jako
oprávněné, záloha by byla vrácena. Pokud ne, propadla by státu
na alespoň částečnou úhradu nákladů spojených se zbytečným
prověřováním.
Lidi by to před návštěvou Policie ČR
jistě přinutilo se alespoň zamyslet.
Nedalo by se to řešit jinak?
Nebylo by lepší si své názory vyříkat
z očí do očí?
Je však velká škoda, že se to mnozí z nás nenaučili už v té mateřské
školce...

přímně řečeno, já už chci to
pořádné jaro, abych si mohl
sednout ve své oblíbené kavárně,
zapálit si doutník a pozorovat krásu
našich dam, které odhodí své zimní svršky a budou nás svádět svým
sexy oblečením, protože to nejsou
žádné americké píííííp kvokající pod
hnutím #METOOO. Nedávno jsme
jedno odhalení zažili, a to v podobě
sochy místního básníka Jiřího Wolkera. Doufám, že hned tak nebude
socha ani ukradena, ani poškozena či posprejována, ale bude
stále v plné síle sedět proti svému
rodnému domu. Některým konzervativcům se možná tato instalace
nebude zdát vhodná, ale já tvrdím,
že pokud své krajany přiblížíme,
dokonce i netradičně, sklidíme za
to v divácké obci zasloužený ohlas,
a to tak, že pozitivní. Já jsem rád, že
je tu umělec, který si Jiřího Wolkera

na jedné straně váží, ale na té druhé
je schopen přiblížit ho netradičně.
Takže, pane Karásku, díky a možná
spolu vypijeme i Johnieho Walkera
tedy vlastně Jiřího Wolkera.
ředposlední den měsíce března a já jsem se vrátil do dob
částečně dětských a částečně i se slzou v oku vzpomínal na svého otce a
také na významnou postavu Zdeňka
Titze. Co měli tito dva pánové společného? Oba byli fanoušci československého letectví a plastikového
modelářství. Pan Titz byl ikona, vyšla mu i za komunistického režimu
publikace v zahraničí o československém letectvu, ve vědomostních
soutěžích, jež běžely na celostátní
televizi, drtil své soupeře znalostmi o
historii letectví a já si vážím osobního daru od něj. Byl to model amerického stíhacího letounu, jak on říkal
„roury“ Phantom F4, já ho dodnes

P

mám ve vitríně a vzpomínám na
pana Zdeňka s úctou. A proč o tom
mluvím. V Národním domě proběhla výstava Velikonoční Prostějov, kde se ukázali plastikoví modeláři, a byla to krása. Jsem rád, že
tady něco takového máme a že se
do toho zapojuje i místní mládež,
držíme ji tím u něčeho dobrého a
pozitivního. Není třeba na to dělat
projekty, neziskovky a jiné perverznosti, které se teď všude nosí. Je to
jen o zájmu, nadšení, radosti a tak
by to mělo být. Jen houšť takových
akcí bez dozoru bruselských vyžírků
a jejich nohsledů.
na závěr něco k České televizi.
Vcelku nevěřícně jsem zíral, jak
davy lidí na náměstích obhajují státní
televizi a demokracii v jejím vysílání.
Upřímně mě to pobavilo, protože už
sledování zmatených zpráv, kdy za
sebou následují otrava ruských agentů v Anglii, dojivost krav v družstvu
nevím kde a předání ocenění nevím koho a nevím za co, mi připadá
úchylná. A to, že Česká televize lže,
jako když Mladá fronta tiskne, tak
to už snad víme všichni. Ovšem to,
že se bojíme odhalit ňadro a akční
scénu se Stevenem Seagalem před
dvaadvacátou hodinou a na druhé
straně vysíláme sprosté prasárny
na Cenách ANDĚL, tak to už mě
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Filoušovi žádost, která jen potvrdila chod
fungování místní opozice. Jak totiž Večerník
z kuloárů slyší již poslední tři roky, do role
velitele a hýbatele většiny úkonů, s nimiž pak
opozice vystupuje na zasedáních, se již dávno převtělil právě Jakub Čech.

jeho otce Ivana pořádně ještě ani nerozběhlo,
odpověděl Čech velmi drsně směrem k primátorce Raškové. „Samozřejmě mi to předčasné
nepřipadá, naopak považuji za žádoucí, aby představitelé města měli jasno o tom, co chtějí dělat
v případě, že soud rozhodne tak či onak. Každý
správný hospodář musí počítat s riziky. Pokud by
představitelé města nebyli zbabělci, neměl by pro
ně být problém se k této otázce jasně vyjádřit už
nyní, aby posléze nemohli couvnout. Primátorka
Rašková je ale naopak taková zbabělkyně, že se
bála i se mnou jít do Duelu na televizi Seznam. To
myslím mluví za vše,“ napsal doslova, což snad netřeba ani komentovat.
Podobně se vyjádřila také Hana Naiclerová, nezařazená opoziční zastupitelka. Na tom, že ji úkoluje
středoškolský student Jakub Čech, nevidí rovněž
nic divného. „Zastupitel by měl být vždy připraven občany zastupovat ve vztahu k městu a vždy
být k dispozici k řešení jejich podnětů. Jsem přesvědčena, že je to moje povinnost. Kdykoliv jsem
ochotna pomoci, pokud má někdo nějaký podnět k řešení. To platí dvojnásob, pokud se jedná
o potenciální škodu na městském majetku, tedy
majetku nás všech,“ zareagovala na první dotaz
Večerníku Naiclerová. A nic divného se někdejší
člence hnutí ANO 2011 nezdá ani na tom, že po
primátorce a její náměstkyni požaduje stanovisko
v době, kdy soud ještě nerozhodl. „Nezdá. Právě
pro stejné obcházení zákona nesprávně použitým
výpovědním důvodem byl nedávno odsouzen
starosta obce u Ústí nad Labem k náhradě škody.
Nevidím na tom vůbec nic divného, že se jako
zastupitelka města zajímám o to, kdo bude v případě uznané škody, ve věci chybné výpovědi pro

Nedávno jsem se dozvěděl, že se nám opozdili pánové z
čapích hnízd. Nebojte, nemyslím toho pána v demisi, ale
opravdu skutečně ty ptáky, kteří se na zimu stěhují na jih a
na jaře přilétají zpět. Prý jim letos byla zima a poslali pouze
průzkumníka, jenž jim nějakým způsobem dal vědět, jestli
už, nebo ne. Já ty ptáky tedy chápu, v době, kdy píšu tuhle
analýzu, tak mi pořád ještě mrzne nos a taky dámy chtějí zahřívat o hodně procent více než normálně. Je však pravda, že
tohle mi až tak nevadí...

U

ANALÝZA
 

nadzvedává hodně. Aby někdo o
půl desáté večer zpíval, no zpíval,
spíše blekotal, že někomu vyřízne
vagínu, je opravdu bezva vzor pro
naše děti, žáky a studenty... Pokud
takováto individua dostávají prostor
v celostátním vysílání, tak já odmítám platit koncesionářské poplatky.
A jsem zvědavý, co s tím udělá ta
slavná rada pro vysílání.
Hezké jaro všem.
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Nemám rád kdyby, ale...
Já sám nemám rád filozofické úvahy, co by se stalo, kdyby... Ale teď udělám
výjimku. Už deset let jsou zablokovány pozemku v centru Prostějova. Nechci
polemizovat, jestli je smlouva s Manthellanem platná, či nikoliv, ale tady jsme
právě u toho kdyby... Kdyby před deseti lety město tuto smlouvu neuzavřelo,
mělo vůbec nějaký náhradní plán v případě místa u Špalíčku? Existoval nějaký
plán „B“, jak tento nevábně působící plac zvelebit a uvést ho do stavu hodného
21. století? Kdyby se město deset let nesmyslně nehandrkovalo s Manthellanem, změnilo by se něco v této lokalitě? Mně osobně se vůbec nelíbí výstavba
jakéhokoliv obchodního centra, těch máme v Prostějově už dost. Zdá se mi ale,
že se město, byť pod nějakou smlouvou s developerem, až příliš upnulo na tuto
možnost a nemělo v rukávu jiný projekt. Bohužel. Martin Petrásek, Prostějov
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PROSTĚJOV Se zlou se potázal
muž z Kostelecké ulice v Prostějově, který utrpěl v červenci loňského roku při nenadálé vichřici
škodu na svém majetku. Na jeho
auto totiž spadla dopravní značka
vyvrácená silným větrem. Chlapík
chtěl škodu nahradit po magistrátu...
„Občan z Kostelecké ulice po nás
žádá náhradu škody, protože ho
odmítla pojišťovna. Ve své žádosti
tvrdí, že dopravní značka byla špatně upevněna v zemi. Nechali jsme
si tedy předložit veškeré kolaudační
dokumenty, které prokázaly, že byla
naopak ukotvena k zemi správně
a v souladu se všemi předpisy. Na
základě toho jsme pána z Kostelecké
ulice vyrozuměli, že necítíme povinnost mu něco platit a celou záležitost
uzavřeli,“ informovala Alena Rašková
(ČSSD), primátorka statutárního
města Prostějov.
(mik)

Úkolu od mladého aktivisty se zhostila Hana
Naiclerová, která skutečně poslala dotaz společně primátorce Aleně Raškové, její náměstkyni
Ivaně Hemerkové a také tajemnici magistrátu
Blance Vysloužilové. „Žádám o informaci, pokud možno obratem, bude-li po případném viníkovi vymáhána škoda, pokud soud žalobě vyhoví a uzná výpověď z pracovního poměru pana
Ivana Čecha za neplatnou,“ zeptala se v e-mailu
Naiclerová.
Možná vlastní nepozorností či nešikovností
však zároveň s tímto dotazem poslala zmíněným členům vedení města i psaný úkol od
Jakuba Čecha! A tím, že se jednalo o veřejnou
poštu, dozvěděl se o tom Večerník. Proto nás
zajímalo, co na to zainteresované strany říkají...
Samotného aktivistu jsme oslovili, zda mu připadá standardní, aby podobným způsobem úkoloval dospělé opoziční zastupitele. A to obzvláště
v případě, kdy se jedná o jeho otce a tedy evidentní střet zájmů. „Zasílám tímto svou reakci pro
vaše antisemitské a novinářskou etiku porušující
periodikum,“ zněla první věta od Jakuba Čecha,
který se sám ve svých článcích prakticky nikdy
neobtěžuje kontaktovat druhou stranu, o níž píše.
„Jako občan města jsem požádal zastupitele, aby
konali. Je naprosto standardní, pokud občané žádají své politiky o práci a dávají jim návrhy, co by
měli v zastupitelstvu dělat. Takto jsem se na několik zastupitelů i obrátil. Není na tom nic divného,“
vysvětluje svoje konání, které je však od standardní-oficiální cesty dle Večerníku na míle vzdáleno.
Na otázku, proč klade takové úkoly v době,
kdy se soudní projednávání ohledně žaloby

ni měli vědět. A hlavně paní učitelka!
Jenže dospělé lidi už žádná paní učitelka nehlídá. Že by tedy skutečně
nebylo u koho žalovat? Ale kdepak!
Stačí zajít na Policii ČR. Oni vás
musí vyslechnout, rozjet vyšetřování, případně s tím „sprosťákem“ zatočit. Urážka tak plodí urážku, udání
plodí udání a kulička hnoje je stále
větší a valí se z kopce dolů, aniž by ji
kdokoliv dokázal zastavit.
Přitom je třeba si uvědomit, že činnost policie, úřadů či soudů fakt
není zadarmo a že jsou tyto instituce nepředstavitelně zahlcené. A stát
to stojí docela dost peněz. Proto
by nepochybně pomohlo, pokud

JEN TAKOVÁ CHVILKOVÁ ZAMYŠLENÍ...
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PROSTĚJOV Zplnoletněný aktivista a kritik
mìsto za
prostějovského magistrátu Jakub Čech zaslal
nedávno elektronickou poštou nezařazeným

zastupitelům Haně Naiclerové a Františku


úřady jsou skutečným hitem dneška.
Dokonce se zdá, že žalování se stává
nejběžnější formou společenského
styku. Místo aby mnozí z dnešních
mužů změřili své síly ve sportu,
soutěží v tom, kdo jedovatějším způsobem urazí toho druhého na Facebooku.
Čím dál více lidí se přitom začíná
chovat jako děti v mateřské školce. Rozhodí je naprostá prkotina
a handrkují se kvůli malichernostem, kterým rozumí jen oni sami.
V jeden moment se strašně milují
a za chvíli se rvou o hračky. Přitom
cítí, že právě jejich spor je ten nejdůležitější na světě a že by o něm všich-
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přišli v závěru loňské sezóny. Docházelo totiž k úniku vody, což je skutečně podstatný problém. Pomocí speciálních kamer jsme proto monitorovali
veškeré potrubí a zjistili, že voda z něj
mizí hned na několika místech, předevšm některých spojích. Jak postupem
let sedala zem, potrubí se zprohýbalo
a právě ve spojích se na několika místech otevřelo. Domlouvali jsme se se
specializovanou firmou na opravě,
která by se každým okamžikem měla
začít realizovat,“ prozradil Večerníku
Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy Prostějov.

Podle šéfa organizace, která prostějovský aquapark spravuje, naštěstí
existují moderní technologie, díky
nimž se nebude muset kvůli závadnému potrubí rozkopávat celé koupaliště. „Věřím, že se domluvíme tak,
Michal
že kopání bude potřeba jen na předem
určených místech, kde bylo nalezeKADLEC
no prasklé potrubí. Kvůli této opravě
Ač se v prostějovském aquaparku
však budeme muset odložit tradiční
maká už od konce loňského roku, lepřípravné práce potřebné k zahájení
,GFPCVGN&QOQXPÊURT¾X[8NCFKOÊT2TčwC\CJCLQXCNNGVPÊUG\ÐPWXCSWCRCTMWXåF[
tošní úvod letní sezóny bude posunut.
sezóny. Navíc po výkopových pracích
LGwV÷XMX÷VPWNGVQUVQDWFGCåXéGTXPW
   
„Přípravné práce zde probíhají už od
bude nutný náročnější úklid. Podle
prosince. Už tenkrát jsme totiž začali
mého názoru tak bude o nějaký ten myslím si, že brány aquaparku otevře- mě zarazila, tudíž budu co nejdříve
řešit palčivý problém, na který jsme
týden odložen i start koupací sezóny, me pro veřejnost až začátkem června. hledat jiné levnější. A generálku neZvykem přitom doposud bylo, že chat nejdřív až na příští rok,“ pokrčil
prvního návštěvníka jsme uvítali ko- rameny Průša.
financování provozu aquaparku v krasické ulici v prostìjovì
lem dvacátého května. Ale myslím si, To však není jediný problém, který
že kvůli letošnímu zdržení se nikdo jednateli Domovní správy v Prostějonáklady (v Kč)
zlobit nebude, nemyslím si totiž, že vě způsobuje vrásky na čele. Už pár
v květnu bude nějak moc pěkných let se rovněž potýká s problémem
výnosy (v Kč)
dní,“ zauvažoval Vladimír Průša. Jak zaměstnanosti. „Sehnat dnes na krátdodal, oprava prasklého potrubí bude kodobou práci vhodné brigádníky,
Domovní správu stát několik stovek především z řad studentů, je skutečtisíc korun. „A co víc, budeme muset ně obrovský problém. A to každý
co nejdříve posoudit technický stav rok. Například co se týká plavčíků, na
všech tobogánů, které jsou už za po- nich se domlouváme s agenturou. To
lovinou své životnosti. Nevěřil jsem je ale pro nás příliš nákladné a snažívlastním uším, když jsem se dozvěděl, me se to nyní změnit. Na základě
že revize a následná generální oprava námi zveřejněných inzerátů se nyní
jednoho ze čtyř našich tobogánů mo- přihlásili docela vhodní uchazeči,
hou stát až jeden milion korun! Tato takže snad si vybereme. Jako dárek
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
cena nabízená nejmenovanou firmou jim zaplatíme kurz plavčíka za čtyři
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Dotace na uèebny
Prostějov (red) - Město Prostějov
zažádalo v loňském roce o dotační
peníze pro vybudování odborných
učeben na ZŠ Jana Železného v Prostějově. „Žádost o dotaci splnila formální náležitosti i podmínky věcného
hodnocení a byla doporučena k financování. Peníze konkrétně poputují na
stavební práce související s vybudováním nástavby pro odborné učebny,“
uvedl první náměstek prostějovské
primátorky Zdeněk Fišer (ČSSD).
Jak doplnil, v novém podlaží vzniknou odborné učebny a přednáškový
sál pro rozvoj klíčových kompetencí
komunikace v cizích jazycích a přírodní vědy. Vybudování nových
moderních učeben zatraktivní výuku
odborných předmětů a posílí potřebnou odbornou kvalitu vzdělávání a dovednost žáků. Zároveň bude
řešen bezbariérový přístup. Zdeněk
Fišer také informoval o předpokládaných celkových nákladech, které mají
činit zhruba 25 milionů korun. Na
uvedených dotacích obdrží město
15,3 milionu korun.
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Øeditelé potvrzeni

publicistika

 

RYCHLÝ

Prostějov (mik) - Jak Večerník již
informoval, probíhají v současnosti
výběrová řízení na posty ředitelů Základní školy v ulici E. Valenty a také
Sportcentra DDM v Prostějově.
V uplynulých týdnech se ale také
projednávala další setrvání osob na
ředitelských postech, a to na třech
základních prostějovských školách
a na třech mateřinkách. „Není to tak,
že bychom u šesti ředitelů či ředitelek
byli nespokojeni s jejich prací. Prostě a jednoduše všem kontrolovaným
skončil šestiletý mandát a podle
zákona musíme po této době zhodnotit jejich práci v mnoha ohledech.
Hodnocení bylo náročné a dlouhé,
ale u všech stávajících ředitelů jsme
neshledali žádné pochybení, kvůli
kterému by museli být odvoláni. Ve
všech šesti případech tedy mohou
pokračovat ve svých činnostech, byl
jim potvrzen další šestiletý mandát,“
prozradila Večerníku Ivana Hemerková (PéVéčko), náměstkyně primátorky statutárního města Prostějova.

milujeme vecerník


Cedule nepomohou
Nějaké cedule na plotě okolo Rákosníčkova hřiště se zákazem vstupu psů
vůbec nepomohou. Sleduji to tady po celý den, ty psy si sem vodí buď samotné děti, nebo jejich rodiče. Všichni si s těmi zvířaty tady hrají a kolikrát
se psi vykálí přímo do písku na hřišti a děti v tom pak chodí! Nemyslím si,
že z nějakých zákazových tabulí by si někdo něco dělal, spíše to chce tady
hlídky strážníků, kteří by měli sekat pokutu za pokutou.
Petra Nádvorníková, Prostějov

Tatíèek Masaryk a staøíèek Zeman
Mým jediným zdrojem zpráv a informací jsou noviny a televize. Stále více
však upřednostňuji regionální Večerník před celostátním tiskem a televizí.
Raději čtu, co nového je na Prostějovsku než zprávy, které se neustále opakují. Musím se však přiznat, že jsem rád, že jsem žil už za tatíčka prezidenta
Masaryka a že žiju i nyní za staříčka prezidenta Zemana. Společně s textem
známé písně Modlitba pro Martu bych si však přál, aby zloba, závist, zášť,
strach a svár a také lež a bonmoty již pominuly a nastalo sjednocení národa
a zavládla dobrá nálada mezi lidem českým.
Arnošt Lejsal, Hrubčice
Pane Lakatoši, více soudnosti!
Když jsem si tak četl rozhovor s panem Lakatošem, otvírala se mi - lidově řečeno - kudla v kapse. Tento pán je naprosto nesoudný! Svého syna se
zastává, přestože je to zloděj na druhou. Umí si tento člověk vůbec v hlavě
srovnat, kolik lidí jeho potomek udělal nešťastnými? Kolika lidem způsobil starosti, když přišli o peníze, museli si vyřizovat nové doklady či nové
platební karty? Nedělám si iluze o naší menšinové populaci, ale tito lidé si
nikdy nepřiznají, že jejich velká část jen parazituje na nás ostatních, podvádí
stát a okrádá občany, z jejichž daní pak pobírá nezasloužené sociální dávky.
Pane Lakatoši, trošku více soudnosti!
Ivan L., Prostějov
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JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...
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PROSTĚJOVSKÝCH 28. dí
RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

1

Pro naši návštěvu jsme si vybrali oblíbenou akci restaurace U Chmelů
- zvěřinové hody, na které jsme se
chystali již delší dobu a čekali, kdo
s nabídkou přijde první. Ostatěn již
před několika málo lety jsme tuto
akci ve zdejším podniku absolvovali
a dodnes vzpomínáme na skvělou
šípkovou omáčku nebo nadívanou
divokou kachnu.
Interiér restaurace dostal pro „zveřinové“ dny stylovou výzdobu: dvojí
paroží a hlavu kance. Pustili jsme se
do výběru. Z polévek jsme zvolili
silný zvěřinový bujón se zeleninou
a nudlemi. A silný (a velmi dobrý)
opravdu byl. Předkrm jsme si tradičně rozdělili. Bylo jím tentokrát duo
zvěřinových paštik, vkusně ozdobené
cibulovou marmeládou, balsamikem
a lístky polníčku.

# $%
&

A to jsme se ještě nezmínili o rozsáhlé
nabídce pizzy, napočítali jsme pětadvacet druhů v cenách od 129 do 189
korun.
Pokud jste se zastavili jen „na jedno“,
můžete zvolit z oddílu „pochutiny
k pivu“ ze sedmi možností, a to od topinky s česnekem za pětikorunu přes
klasiku jako tlačenku, tvarůžky, utopence a hermelín až po tatarák za dvě stovky
(bez jedné koruny). Nabízený sortiment piva vede Pilsner Urquell, následován Gambrinusem a Kozlem. Víno
je jakostní ze Znovína nebo rozlévaná
Frankovka a Veltlín.

   

 
 

 
!""

ce tentokrát nebyla naším cílem.
Do restaurace, která se nachází v levé
části budovy, se vchází z chodby. Na vybavení, které nedoznalo změny od převzetí současnými majiteli, je patrná lehká patina, která ale nijak neruší. Interiér
působí teple a příjemně, chtělo by se říci
zabydleně. Hlavní místnost má kapacitu asi čtyř desítek míst, doprava můžete
projít do malého salonku. Barový pult
se vším, co k němu náleží, se nachází na
konci první místnosti a zabírá celou její
šířku.
Při druhé návštěvě v nedělním poledni
působilo rušivě nahlas puštěné rádio.
Nic proti stanici Rádio Rubi nemáme,
i když nejsme jejími pravidelnými posluchači, ale k atmosféře rodinného nedělního oběda se moc nehodila...


Především každý den šest variant v poledním menu při cenách od 100 do 120
korun včetně polévky. Za tuto sumu si
můžete vybrat z pěti jídel, šesté je dražší
(159 korun) a pro fajnšmekry, například jelení plec s hříbkovou omáčkou
nebo candát.
Stálý jídelní lístek obsahuje pět předkrmů v cenách od 42 do 119 korun, dvě
polévky za 40 a 49 korun, třináct hlavních jídel od 109 korun za grilovaná kuřecí křidélka po pečenou kachnu nebo
filet z candáta za 199 korun. Kromě
toho zde naleznete dvě speciality (zvěřinový guláš a pečené jehněčí). Garantujeme vám, že už při čtení jídelního lístku
se vám budou sbíhat sliny a výběr bude
obtížný.

SNESITELNÉ

Návštěvu prostějovské restaurace U Chmelů můžeme vřele doporučit. Jídlo vás nezklame, obsluha
se snaží, daří se jí obsluhovat rychle a s úsměvem.
Věříme, že tomu tak je vždy, nejen v době, kdy jsme
se zastavili, abychom zhodnotili, jak se restauraci
povedly zvěřinové hody. A ty se opravdu jako každoročně povedly.

4 hvězdy
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vzniku nedočkalo změny, nepyšní se
&
barevně vyladěnými obklady, decentní
 
vůní, tichou hudbou a živými květinaJelikož jsme přišli na večeři poměrně mi, ale prostými bílými obklady a pabrzy, moc nás v restauraci nebylo, i když pírovými ručníky. Ale všechno funguje
na většině stolů byly umístěny cedulky a je tam čisto.
Rezervace. Byla nám proto věnována
' "
pozornost možná o stupínek větší, než
.  &/ 0 %
kdyby bylo plno. S postupujícím časem
se restaurace plnila. Obsáhlým jídel- Restaurace, ale i pivnice a pizzerie
ním lístkem jsme se probírali možná U Chmelů je podnik mezi prostějovo chvilku déle, než bývá zvykem, byli skou veřejností oblíbený a dobře hodjsme proto několikrát dotázáni, jestli už nocený. Například na stránkách „Dáme
si chceme objednat. Když k tomuto dů- jídlo“ hodnotilo dojem z návštěvy pětaležitému aktu konečně došlo, stačilo se čtyřicet návštěvníků a 94 % z nich oznaspojit pohledem a servírka stála u naše- čilo pojem „skvělé“. Oblíbený je i rozvoz
ho stolu. Všechny objednávky byly vyři- jídel, za který si podnik nic neúčtuje. My
zovány velmi rychle. Jen u vína bychom jsme se tentokrát zabývali úrovní zvědali přednost vinnému lístku před ústní řinových hodů, možná se tam někdy
v létě - až bude v provozu letní zahrádinformací o nabídce.
ka - vrátíme, abychom zhodnotili i nabídku pizzy, která je pro tento podnik
+"  ,& důležitou součástí nabídky. A nutno
Rovněž toto místo se proti době svého předeslat, že vrátíme se rádi...
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Chybu bychom na předkrmu nenašli, ani kdybychom se moc snažili. Jak
srnčí, tak kančí paštika byly delikátní
a díky tomu, že jsme se o ně podělili,
nám zůstalo v žaludku dost místa na
hlavní chod.
Další výběr byl vskutku hodně obtížný, protože jídelní lístek připravený
speciálně pro tuto akci byl bohatý
a skýtal jídla snad ze všech dostupných druhů zvěřiny. Postupovali jsme
vyřazovacím způsobem, načež skončili u zaječího guláše a pomalu pečeného srnčího krku. Na kančí kýtu se
šípkovou omáčkou se jeden z nás vrátil o tři dny později s manželkou.
Zajíc tak často na jídelníčku nebývá
ani při zvěřinových hodech, proto
bylo nutné využít příležitost. Guláš
byl dobrý, specifická chuť zaječího
masa byla kořením doladěna, ale nikoliv přehlušena. Srnčí krk byl velmi
delikátní, od kosti se odděloval při
pouhém dotyku příborem, chuť masa
i šťávy s restovanou cibulí byla dobře
vyladěná a bramborová kaše hebká.
K jídlu jsme si objednali sedmičku
Zweigeltrebe ze Znovína, které, ačkoliv se nejednalo o pozdní sběr, ale
o „obyčejné“ jakostní víno, bylo velmi
příjemné a ke zvěřině jako dělané.
Stalo se nám to již poněkolikáté, že
nás červené víno ze Znovína potěšilo
víc, než jsme od něj čekali.
Ještě bychom se mohli zmínit o tom,
že na samotný úvod jsme se v jednom
z nejmrazivějších dnů letošní zimy
zahřáli panákem Staré myslivecké kategorie Reserve z Palírny U Zeleného
stromu. Ten nás jednak zahřál a jednak dobře naladil pro to, co po něm
mělo následovat.

V celkovém součtu již osmadvacátým kláním pokračuje v dnešním lichém vydání seriál PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. I nadále jsme odhodlaní dívat se na zoubek jak regionálním restauracím, tak místním hostincům a čas od času vám znovu přinést nějaký ten bonus jako tomu v minulosti bylo u návštěvy pizzerie,
podniku pro vegetariány, zahradní restaurace, Hanáckých slavností či na konci loňského roku, kdy jsme
provedli průzkum vánočních trhů v Prostějově.
Připomeňme si znovu, jaká je historie tohoto projetku, který nezadržitelně míří ke svému třetí jubileu. Vše odstartovaly dvě pilotní části na konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu, načež
 
druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme v pravidelném rytmu střídání, přičemž příjemným oživením se stávají výše zmíněné mimořádné díly. Mezi čtenáři se asi nenajde nikdo, kdo by nevěděl, kde hledat restauraci a vlastČekáme také na vyhlášení avizované čtenářské soutěže a již brzy započne také„NÁVRAT ZPÁTKY“ aneb ně také pivnici, pizzerii a penzion U Chmelů. Všechny tyto činnosti obsáhne rorevize a srovnání míst, které už jsme stačili navštívit. A to bude teprve zajímavé počtení...
dinný podnik na konci Kostelecké ulice. Vznikl po revoluci z omšelého hostince,
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný jehož nápaditý název Sport si ještě střední a starší generace vybaví. Jméno Sport
banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech sedmadvacet doposud zveřejněných dílů. Teď už mnoho jeho hostů nepoužívalo, zato název po původním majiteli„U Kozla“ byl
ale pojďme hodnotit.
mnohem populárnější a místy se v hovorech Prostějovanů vyskytne dodnes.
Výhodná poloha hostince na trase ze sportovních areálů mu zaručovala sluš       
nou prosperitu i v dobách, kdy to bylo i jeho provozovatelům - zaměstnancům
RaJ - vlastně jedno. Poté, co hostinec převzala rodina Chmelova, dostal interiér
novou tvář a služby v něm poskytované se vyhouply na úplně jinou úroveň.
A drží se již po mnoho let.


Restauraci U Chmelů samozřejmě známe a mnohokrát jsme tento podnik již
v minulosti navštívili. Ale jako obvykle
se nejprve vžijeme do pozice nenadálého návštěvníka města, který hodlá zajít
někam na oběd nebo na večeři a vyhledává informace na internetu.
Webové stránky musíme pochválit jsou graficky slušně vyvedené a obsahují všechny informace, které potenciální
zákazník potřebuje. Může si objednat
ubytování (a ví, kolik ho to bude stát)
nebo si prohlédnout denní i stálý jídelní lístek. Kromě toho se dočte, že v létě
může využít letní zahrádku s grilem
nebo čtyři antukové tenisové kurty.
Malou vadou na kráse je v některém
období pomalá aktualizace, či spíše neaktualizace stránky s akcemi.
Ještě musíme připojit informaci týkající
se možnosti u restaurace zaparkovat.
Vzhledem k nepoměru mezi prostory restaurace a penzionu s kapacitou
parkovací plochy před podnikem zde
umístíte své vozidlo, jen pokud máte
mimořádné štěstí. Ale velké parkoviště
u Víceúčelové haly-zimního stadionu je
doslova na dohled, a pokud se nehraje
právě utkání, je tam volných míst dost.

   
   
Seriál hodnocení Večerníku se týká
především jídla, budeme si tedy všímat především restaurace. Ostatně
ubytovat jsme se nepřišli, zahrádka
měla teď v zimně zavřeno a pivni-

EXCELENTNÍ

3

2

Sem doporučujeme zajít jen
tehdy, nemáme-li nic jiného na

WWW.VECERNIKPV.CZ

si trhnete ostudu, sem lze pozvat i nej- výběr. Menu nemělo žádný nápad. Dojem se snažila vylepšit ochotná obsluvzácnější hosty.
ha, ale kde nic není... Stěží zde strávíte
příjemný večer a ve dvou už určitě ne.
DOBRÉ
Jako by se zde již před lety zastavil čas.
Průměr po všech stránkách.
VYHNĚTE SE
Trochu invence při přípravě pokrmu by neuškodilo. Na druhou
Na zdejší místo bychom nepostranu porce zasytí a nezpůsobí žaluzvali ani svého největšího nepřídeční újmu. Prostředí slušné, obsluha
se snaží. Je sice na čem pracovat, ale po- tele. Jídlo bylo mdlé, nevábně vypadazváním do tohoto podniku neurazíte. jící a žaludek si je dlouho pamatoval.
Také interiér byl, stejně jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila atmosféru místa zpříjemnit.

RaS resumé
5

Nemělo to jedinou chybu.
Jídlo, obsluha, prostředí
i další služby na vysoké úrovni. Ani při
opakované návštěvě se nenašlo nic, co by
nás zarazilo. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
vřele doporučuje fajnšmekrům.

4 VELMI DOBRÉ
Jen maličko chybí k úplné
dokonalosti. Jídlo i servis na
vysoké úrovni. Pokrmy jsou připraveny
s invencí a z kvalitních surovin. Příjemný interiér, absolutní čistota všech
prostor je samozřejmostí. Bez obav, že

Pondělí 9. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

zprávy z regionu

region

kendech či při mimořádných akcích.
Boj o policii
Provoz městské policie přijde městský
rozpočet nyní na něco málo přes miliv Konici
on korun. Bohužel z finančních důvoKromě Prostějova funguje městská dů nejsme schopni zajistit nepřetržitou
policie také Konici. Tam se před nece- službu,“ vyjádřil se starosta Kostelce na
lými třemi lety vedla bouřlivá diskuse Hané František Horák s tím, že město
o jejím možném zrušení. Nakonec rovněž úzce spolupracuje s Policií ČR.
se pro její zachování vyslovilo třináct
z patnácti zastupitelů. Starosta města Napřed kanalizaci,
v tom tehdy viděl vítězství zdravého
pak měšťáky
selského rozumu. „Městská policie
není pouze na udělování pokut. Po- Naopak v Plumlově již více jak deset
třebujeme ji, aby dohlédla na dodr- let strážníci nepůsobí. „Městskou
žování pořádku ve městě,“ vyjádřil se policii jsme založili někdy v roce
1995. Do roku 2007 zde působil
před časem František Novák.
jeden strážník, poté co odešel do
V Kostelci bývalo
důchodu, jsme jeho místo už neobsazovali,“ potvrdil plumlovský stai pět strážníků
rosta Adolf Sušeň, který by strážníka v městských ulicích v budoucnu
opět rád viděl. „Nicméně v tuto chvíli je pro nás důležitější dokončení
kanalizace a vodovodu. Fungování
městské policie zejména z počátku
totiž není vůbec levnou záležitostí,“
uzavřel plumlovský starosta.

Místo skládky
chtìjí biocentrum
Kralice na Hané (mls) - Co s bývalou skládkou na okraji obce ve
směru na Biskupice řeší v Kralicích.
Vzhledem k tomu, že se tam v minulosti vyvážel nejrůznější odpad
z celého městyse, nelze půdu využít
pro zemědělskou činnost. „V budoucnu bychom zde chtěli zasadit
různé druhy stromů a další zeleně. Tím by se mělo vytvořit nové
biocentrum. V současnosti na to
připravujeme projekt, následně na
něj budeme hledat peníze,“ popsal
starosta městyse Petr Neoral.

Hledají se obrazy
  
Konice (mls) - MěKS Konice
opět po osmnácti letech připravuje
v květnu 2018 výstavu konických
malířů první poloviny dvacátého
století. Pokud máte obrazy od Františka Navrátila, Františka Krejčího
či JUDr. Mojmíra Dostála, ozvěte se
prosím Tomáši Vrbovi na telefonní
číslo 601 590 007.

  
Josefa Loutockého
Laškov (mls) - Před 150 lety, konkrétně 31. března 1868, se narodil
Josef Loutocký, který v letech 1891 až
1895 působil jako učitel v Laškově. Josef Loutocký vynikal především jako
metodik elementárních počtů, když
z tohoto oboru napsal několik učebnic pro žáky i učitele, které se na nižších školách používaly po celou dobu
první Československé republiky. Pro
děti také napsal několik her spojených
především s adventním časem.

Třikrát k překonání uzamčení použil násilí a jednou, v posledním případě, ke kterému mělo dojít šestnáctého března
tohoto roku, za použití nalezeného klíče. Ze spíže měl podezřelý pokaždé odcizit potraviny, cukrovinky a alkoholické nápoje a své matce tak způsobit škody v řádu stokorun,“
popsal František Kořínek s tím, že policisté všechna uvedená jednání šetřili pro podezření z přečinu krádeže. Za ten
trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až na dva roky.
(mik)
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Vyloupil i kurník,
sebral 30 vajec...

2NUDGOYODVWQËPDWNX

Stejně jako v Konici i v Kostelci na
Hané působí dva strážníci. „Městská
policie u nás vznikla v roce 1999. Dříve
zde působilo i pět strážníků, ale jejich
počet se postupně snižoval. Současní
dva jsou minimum, s jejich činností
jsme spokojeni, využíváme je i o ví-

9

milujeme vecerník


RYCHLÝ
NÍK

MĚSTSKÉ POLICIE

aneb jsme
s vámi
u toho...

Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko
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Foto: www.nemcicenh.cz

veřejných vyhlášek. Nejvíce se to
týká parkování, pejskařů a požívání
alkoholu na veřejnosti. Už jsme se
informovali, jak to mají v Kojetíně
či v Ivanovicích. Náklady s tím spojené však rozhodně nejsou malé,
takže je to celé na širší diskusi. Nemyslím, že o celé záležitosti bude
jen tak rozhodnuto,“ vyjádřil se Jan
Vrána, místostarosta Němčic nad
Hanou, kde v současnosti spoléhají
na spolupráci se služebnou Policie
ČR. „Jenže policisté mají na starost
přes třicet obcí a nemohou být všude,“ dodal Vrána.

Dva strážníci přijdou s vybavením
ročně na více jak milion korun

V NĚMČICÍCH PŘEMÝŠLÍ O ZŘÍZENÍ

V Němčicích nad Hanou už jeden strážník v devadesátých letech
působil. Po třech sezónách však
skončil. Nyní by se mohl objevit
následovník. „Skutečně uvažujeme
o zřízení městské policie, která by
měla dohlédnout na dodržování

NĚMČICE NAD HANOU Je to dilema. Na jedné straně misek
vah stojí dohled nad výtržníky a opilci, špatně parkujícími řidiči či
problémovými pejskaři, na straně druhé je pak minimálně milion
korun ročně z městského rozpočtu. Zatímco v Konici a Kostelci na
Hané městská policie roky funguje, tak v Plumlově a Němčicích
nad Hanou před lety ukončili její činnost. Jak Večerník zjistil, ve
druhém případě by se to mohlo v dohledné době opět změnit.
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL

Cyklobus bude letos v provozu až do
30. září 2018. V dohledné době by také
měly být na prostejov.eu zveřejněny
jeho jízdní řády. Loni ve směru do Jedovnice vyjížděl v 7:20 hodin, zpět se
vracel v 16:50 hodin. Do Protivanova
pak jezdil třikrát denně, a to v 7:55,
11:30 a 14:40 hodin, na zpáteční cestu
se vydával vždy v 9:00, 12:22 a 15:50
hodin.
(mls)
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V sobotu opět vyjede

CYKLOBUS
směru Prostějov, Mostkovice, Plumlov, Drahany, Otinoves, Rozstání,
Baldovec a Jedovnice. Od společnosti Arriva máme přislíbeno, že by měl
v dohledné době jezdit další autobus
ve směru Prostějov, Vícov, Holubice,
Lipová, Buková, Malé Hradisko a Protivanov. Zda to bude již v sobotu, či
o týden později, to však zatím není zcela
jisté. Čeká se na namontování tažného
zařízení,“ reagoval na dotaz Večerníku
koncem uplynulého týdne Miroslav
Nakládal, šéf odboru dopravy prostějovského magistrátu.

PROSTĚJOVSKO To je tedy hodně nezdárný syn!
Žena středního věku bydlí na vesnici s potomkem, ale
nedobrovolně. Devětadvacetiletý chlapík se má totiž
podle soudu vystěhovat. Jenže zatím jsou s ním jen
problémy, jeho matka policii už pětkrát nahlásila, že ji
vlastní povedený synáček okradl...
„Již celkem pět oznámení o vloupání přijali policisté v posledních čtyřech měsících od třiapadesátileté ženy z obce
na Prostějovsku. Všechna se měla odehrát v místě bydliště
ženy, které nedobrovolně sdílí se svým devětadvacetiletým
synem. Ten v současnosti čelí soudnímu vystěhování,“ potvrdil případ František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
„K prvnímu oznámenému případu došlo jedenáctého
prosince loňského roku, kdy se muž měl násilně vloupat
do kurníku a odtud odcizit přibližně třicet vajec. Podle
oznamovatelky pak v uvedeném časovém období čtyřikrát
neoprávněně vnikl do uzamčené spíže rodinného domu.

18040510369

PROSTĚJOVSKO Cyklisté se bát
nemusí. Už dvanáctou sezónu má
před sebou cyklobus, který je i s jejich koly vyveze z Prostějova na
Drahanskou vrchovinu. Nic na tom
nezmění ani fakt, že pojede pod logem jiného provozovatele. Tradiční
společnost FTL nahradila Arriva.
První cyklobus vyrazí z prostějovského
nádraží již tuto sobotu 14. dubna ráno.
Stejně jako v minulých letech bude
jezdit pouze o víkendu a ve svátky. Finančně na něj přispěje i Statutární město Prostějov. „Bude to úhradou ztráty,
která jeho provozem vznikne. Kromě
toho město uhradí montáž tažného
zařízení na tři autobusy v celkové výši
pětasedmdesát tisíc korun. Dopravci
bude také zapůjčen cyklovozík,“ potvrdila Jana Gáborová, referentka vnitřních
vztahů prostějovského magistrátu.
Cyklobus by měl letos opět jezdit na
dvou trasách. „Jisté je, že vyjede ve

18040510368

ERNÁ
KRONIKA
Granát odpálil hned
Ve čtvrtek 29. března v odpoledních hodinách přijali policisté
oznámení o nálezu vojenské munice v lokalitě Pod Sádkem u obce
Prostějovičky, na hranici vojenského újezdu Březina. Na místo
přivolaná hlídka potvrdila, že se
jedná o vojenskou munici a ihned
přivolala policejního pyrotechnika. Ten předmět klasifikoval
jako dělostřelecký granát ráže 7,5
centimetrů z druhé světové války.
S ohledem na jeho stav shledal
převoz k odborné likvidaci nebezpečným a rozhodl o likvidaci
na místě. Ta byla provedena před
dvacátou hodinou a obešla se bez
zranění i škod na majetku.

Modely letadel
jsou fuč
Z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody je podezřelý zatím neznámý pachatel, který
se někdy v rozmezí od listopadu
2017 do 6. dubna letošního roku
vloupal do rekreační chalupy nacházející se v katastru obce Ohrozim, kam se dostal po násilném poškození dveří a z vnitřních prostor
odcizil pětadvacet kusů modelů
vojenských letadel ze II. světové
války různých značek odlévaných
z pryskyřice a 1 kus vojenského
bajonetu. Majitelce tak způsobil
škodu předběžně za 5 000 korun.
Pachateli, v případě jeho zjištění,
hrozí za oba trestné činy až tříletý
pobyt za mřížemi.

zprávy z regionu

Pozoruhodný pípad na velikononí pondlí

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

Martin ZAORAL

NĚMČICE NAD HANOU Kdo chce vidět tančit hvězdy, musí v dubnu do Němčic. Uplynulou sobotu jich tam bylo možno spatřit tolik,
co na jasné noční obloze. Podlaha haly Suprovka a organizátoři
ze SVČ Orion tak po roce opět dostali pořádně zabrat. Celkem
třiasedmdesát tanečních skupin i díky nim předvedlo své umění
ve třech kategoriích: moderní tanec, show dance a orientální
tanec. Všechno sledoval naživo i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Příležitost pro stovky mladých tanečníků se skupinami z celé Moravy. Tak to je od
a tanečnic ukázat početnému publiku, co začátku hlavní poslání Orion dancing
ý y stars v Němčicích nad Hanou. Přestože se
se naučilyy a zároveň pporovnat své výkony

F o too r e poo r táá ž
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zdálo, že kapacitu této akce již nelze více
navyšovat, letos opět padl účastnický rekord. „Loni dorazilo na sedm set padesát
tanečníků, letos jich je dokonce devět set
devět,“ prozradila Večerníku Eva Bašková
z pořádajícího SVČ Orion.
Tato organizace v průběhu roku pořádá
nespočet akcí, Orion dancing stars je z nich
však bezkonkurenčně největší a nejnáročnější. „Taneční přehlídku jsme připravovali
už od ledna. Bez pomoci zhruba třech desítek dobrovolníků zejména z řad rodičů
bychom se do toho nikdy nemohli pustit.
Patří jim za to velký dík,“ vzkázala Bašková,
která sama v Němčicích vede skupiny orientálního tance.

Letos Orion dancing stars nabídlo
jednu novinku. „Některé kategorie jsme
rozdělili na hobby a poloprofi. Občas byl
problém určit, do které z nich zúčastněné taneční soubory spadají,“ upřesnila
Bašková, podle níž má přehlídka v první
řadě ukázat radost z pohybu všech zúčastněných. „Rádi bychom, aby tu panovala
pohodová atmosféra a soubory se k nám
rády vracely. To se naštěstí daří, navíc letos máme i hodně nových,“ konstatovala
organizátorka, které jsme se zeptali, zda
je možné, aby v budoucnu padla i hranice tisíce účastníků. „Možné je všechno,
myslím, že bychom to zvládli,“ uzavřela
p
y Eva Bašková.
optimisticky

jakk tanncoovalli mallí i veelcíí naa oriionn daanciing staars...
3x foto: Martin Zaoral

Vbec nejmladšími taneníky byly tyto dti z „Mate- Zumba s Veronikou svým vystoupením divákm do- Pi sledování svých ratolestí mli rodie nepochybn
inky v pohybu“ z Nmic nad Hanou.
poruila dívat se na svt skrz vlastní srdce.
adu dvod k hrdosti.

1803190313

VIDEO&FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Crazy pompons z TS souboru Mirka zasloužen zvítzily v kategorií Disco. Závrená zvedaka v podání velmi mladých dívek byla skuten obdivuhodná.
Foto: Martin Zaoral
VÍTÌZOVÉ ORION DANCING STARS
Baby Trips
Litovel
Show dance mini:
Show dance dti:
TS P.U.S.A
Butovická Studénka
Show dance junior:
Greatata
Lipník nad Bevou
Show dance hlavní:
ProGreat show
Lipník nad Bevou
Cena poroty:
ProGreat show
Lipník nad Bevou
Disco mini:
TS Mirka
Bílovice nad Svitavou
Disco dti:
TS P.U.S.A.
Butovická Studénka
Disco junior profi:
R. A. dance
Prostjov
Disco junior hobby:
Dance4fun
Valašské Meziíí
Cena poroty:
Mateinka v pohybu
Nmice nad Hanou
Orientální tanec mini:
Azar
Velešovice
Orientální tanec dti:
Azar
Velešovice
Orientální tanec junior profi:
Aysunky
Olomouc
Orient. tanec junior hobby:
Habibi
Vyškov
Orientální tanec hlavní:
Aisha
Nmice nad Hanou
Cena poroty:
Aysunky
Olomouc

pak simuloval
KOSTELEC NA HANÉ Na Velikonoční pondělí 2. dubna v odpoledních hodinách „načapal“ jednačtyřicetiletý muž v Kostelci na Hané na
chodbě domu se dvěma bytovými
jednotkami stejně starého muže.
Když se ho zeptal, co tam dělá, dostal
odpověď, že jde s pomlázkou do bytu
ve druhém patře. O tom, že návštěvník lže, jako když tiskne, se však obyvatel baráku přesvědčil velice brzy...

Michal KADLEC

„Muž za chvíli zjistil, že se mu z chodby ztratily cigarety. Kontaktoval tedy
majitele druhého bytu s dotazem, zda
něco nepostrádá i on. Po krátké kontrole
zjistili, že se z chodby ztratily dva svazky
klíčů, na kterých byl mimo jiné i klíč od
automobilu. Oba tedy usoudili, že věci
odcizil neznámý chlapík, který se pohyboval po chodbě, a vyběhli ho hledat

o
du vyrazil
Do prùvo stì lidí,
témìø dvì ani
před dům, kde jej
nechybìl ny
záhy zahlédli, jak
právě vchází do vetribu
dlejší vchodu. Když
proslov z
ho doběhli a zjistili, že
věci opravdu odcizil on, došlo
na místě k incidentu, při kterém měl být
podezřelý pachatel zraněn,“ popsal událost František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. „Věc je z tohoto důvodu šetřena pro podezření z přestupku proti
občanskému soužití,“ doplnil. Je tedy
patrné, že za zranění zloděje mohou být
okradení souzeni!
Zloděj navíc před policisty začal simulovat. „Na místo přivolaným zdravotníkům měl zraněný uvádět takové
zdravotní komplikace, že rozhodli
o jeho převozu k vyšetření. Po příjezdu
do prostějovské nemocnice však muž
´téměř zázračně ožil´, a to tak, že jsme

V mlze pøehlédl

SRAZILA SE S AUTOBUSEM! Motorkář havaroval u Holubic srnu. ZABIL JI
idiku prý oslnilo slunce

Ve chvíli, kdy se šofér autobusu snažil odboit doleva, chtla ho pedjíždt
mladá idika opelu. Srážce se už nešlo
vyhnout.
2x foto: Policie R

Bral trubky i pěch
V době od středečního odpoledne
4. do následujícího rána 5. dubna
vnikl dosud nezjištěný pachatel na
staveniště ve Smržicích. Po odstranění visacího zámku se pachatel
následně vloupal i do stavebního
kontejneru umístěného na staveništi, odkud odcizil vibrační pěch
typu Bomag a šest pětimetrových
měděných trubek o průměru 22
milimetrů. Stavební firma způsobenou škodu vyčíslila na bezmála
50 000 korun. V případě dopadení
a prokázání viny pachateli tohoto
skutku za přečin krádež hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

➢ z titulní strany

REKORD!
V
NMICÍCH
TANCOVALO
BEZMÁLA
Přehlídka Orion dancing stars nabídla neuvěřitelných 73 tanečních vystoupení
Z
koledníka
se
vyklubal
zloděj,
TISÍC HVZD
pro Večerník

MOŘICE Prý za to mohlo slunce, které oslnilo řidičku. Minulou středu 4.
dubna před šestnáctou hodinou došlo
na silnici mezi Mořicemi a Pavlovicemi u Kojetína ke srážce osobního
automobilu značky Opel s autobusem

SOR. Obě vozidla jela přitom ve směru od Mořic...
„Podle prvotního šetření mělo k nehodě dojít tak, že devětadvacetiletá řidička
opelu z důvodu oslnění sluncem přehlédla znamení o změně směru jízdy

autobusu doleva. Před odbočením měl
sedmadvacetiletý řidič autobusu zpomalit jízdu. Náhlého zpomalení se žena
měla leknout a pokusit se ho objet zleva.
Ve stejnou dobu však již autobus začal
odbočovat, tudíž došlo ke střetu pravého
boku opelu s levým předním bokem vozidla SOR,“ popsal srážku osobního auta
s mnohem větším vozidlem František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Při této dopravní nehodě naštěstí
nedošlo ke zranění osob. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na 170 000 korun. „Alkohol
u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Po
dobu šetření okolností nehody policisté
dopravu v místě řídili kyvadlově. Odvoz
cestujících dopravce zajistil přistavením
náhradního vozidla. Příčiny, okolnosti
i míra zavinění jsou předmětem dalšího
šetření,“ doplnil Kořínek.
(mik)

a s přítelkyní skončil v nemocnici

HOLUBICE S jarním počasím už
na silnicích častěji vídáme motorkáře. Na výlet se svou přítelkyní se
také vydal sedmatřicetiletý muž. Na
motorce však na silnici mezi Holubicemi a Sečí havaroval ve velké
rychlosti. Jeho a spolujezdkyni odvezla sanitka do nemocnice.
Ve středu čtvrtého dubna krátce před
třináctou hodinou došlo na komunikaci v lesním prostoru mezi obcemi
Holubice a Seč k havárii motocyklu
značky Suzuki. Podle prvotního šetření policistů se tak stalo z důvodu nepřizpůsobení rychlosti jízdy dopravní
situaci a stavu a povaze vozovky. „V levotočivé zatáčce sedmatřicetiletý řidič
nezvládl řízení a s motocyklem vyjel
vpravo mimo komunikaci do příkopu.
Při havárii utrpěl zranění, se kterým
byl převezen do prostějovské nemoc-

Stopy na pední masce škodovky byly po stetu se srnou patrné.

Po havárii a odvozu dvou osob do nemocnice odstavili policisté poškozenou motorku vedle silnice.
Foto: Policie R

nice. Stejně stará spolujezdkyně byla
k preventivnímu vyšetření převezena
také, ale k jejímu zranění nedošlo,“
potvrdil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.

Výše způsobené škody byla předběžně vyčíslena na pět tisíc korun.
„Alkohol byl u řidiče vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Přesné
příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal František Kořínek. (mik)

PROTIVANOV Uplynulou středu
28. března před sedmou hodinou
došlo na komunikaci mezi obcemi Protivanov a Žďárná ke střetu
osobního automobilu značky Škoda s lesní zvěří. Uhynulou srnu si
odvezli myslivci.
„Podle slov devětadvacetiletého řidiče
měla srna stát uprostřed komunikace
a ten ji v husté mlze zahlédl až na poslední chvíli. Z toho důvodu střetu nedokázal zabránit. Ke zranění osob při
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Smrt muže z Vitčic
je velkou záhadou...

aneb jsme
s vámi u toho...

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Ležel na silnici
Minulý čtvrtek 29. března před
patnáctou hodinou si policisté
z obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou všimli na komunikaci nedaleko služebny ležícího muže. Ihned se tedy vydali
poskytnout mu pomoc. Při tom
zjistili, že se jedná o jim známého
jednačtyřicetiletého bezdomovce,
který byl zcela zjevně pod vlivem
alkoholu a ve stavu, kdy nemohl
chodit, komunikovat ani se podrobit dechové zkoušce. Z důvodu
jeho ochrany, ale také ostatních
účastníků silničního provozu policisté muže zajistili a k vystřízlivění
umístili do protialkoholní záchytné stanice.

Pondělí 9. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


region

Foto: Policie R

dopravní nehodě nedošlo, ovšem srna
střet nepřežila,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 41 000 korun. Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
„Uhynulé zvíře si na místě převzal člen
místního mysliveckého sdružení,“ dodal Kořínek.
(mik)

před sedmnáctou hodinou
přijali oznámení o agresivním pacientovi. Hlídka vyslaná na místo pak přispěla
ke zklidnění situace a pachate den ukončil na protialkoholní záchytné stanici
v Olomouci,“ sdělil policejní mluvčí pro
Prostějovsko.
Pro své jednání je teď „velikonoční“
zloděj podezřelý z přečinu porušování
domovní svobody a přečinu krádeže. „Protože byl v minulosti právě pro
majetkovou trestnou činnost již pravomocně odsouzen, hrozí mu v případě
prokázání viny a odsouzení za uvedené
jednání trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky,“ zkonstatoval František
Kořínek.

VITČICE K obrovskému neštěstí
a hlavně prozatím nevysvětlené tragédii došlo uplynulý pátek 6. dubna
ve Vitčicích. Hasiči tam přijeli likvidovat na první pohled malý požár
v rodinném domě. Při podrobném
průzkumu interiéru však nalezli tělo
mrtvého člověka. A vedle něj navíc
ležela zdechlina psa!
Podle zatím velmi strohých informací
ze strany hasičů i policie nelze zjistit,
zda se jednalo o muže, či ženu. A už
vůbec ne to, za jakých okolností člověk
i zvíře v domě částečně zasaženém požárem zemřeli. „Jednalo se o požár podlahy na ploše jedenkrát dva metry. Provedli jsme dohašení a odvětrání prostor

v domě. Uvnitř místnosti jsme nalezli
osobu bez známek života a také uhynulého psa,“ uvedl stručně bez dalších
podrobností Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje. Jak dodal, případ
samozřejmě šetří i policie, ta ovšem
o tragédii rovněž informovat podrobně
nechce. „Při prvotním ohledání zemřelé osoby nebyly shledány známky cizího zavinění. K přesnému určení příčiny
úmrtí byla nařízena pitva. V této chvíli
žádné bližší informace sdělovat nebudeme,“ konstatovala Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Podle hasičů vznikla po požáru na
domě škoda za dvacet tisíc korun.
Proč v něm ale zemřeli majitel i jeho
(mik)
pes?

NEJLEPŠÍ VESNICE

dostanou statisícové prémie

OLOMOUC, PROSTĚJOV Také letos se obce z Olomouckého kraje mohou zapojit do soutěže, jejíž vítěz se bude pyšnit titulem „Krajská vesnice roku 2018“. Nejlepší z každého regionu pak čeká souboj na celostátní
úrovni. Zájemci se mohou hlásit do konce dubna, na nejlepší účastníky
čeká zajímavý finanční bonus.
Hejtmanství soutěž dlouhodobě podporuje. Obce na prvním, druhém a třetím
místě se podělí o finanční dar ve výši celkem 600 000 korun. Po padesáti tisících
pak v rámci speciálního ocenění dostanou další čtyři vesnice. Každou z přihlášených obcí navštíví odborná komise. Hodnotit bude například společenský život, aktivity obyvatel, občanskou vybavenost, péči o veřejná prostranství nebo
třeba informační technologie. Zástupci obcí, které zvažují přihlášení, mohou
navštívit motivační seminář, na kterém se od vyhlašovatelů soutěže dozvědí
spoustu cenných rad.
Veškeré informace k projektu včetně přihlášky a harmonogramu najdou
(red)
zájemci na webu http://www.vesniceroku.cz/.

Bhem víkendu další ti nehody se zví

Dvě srny utekly,

třetí uhynula
PROSTĚJOVSKO Od pátku 6. do
sobotního rána 7. dubna evidují
policisté Dopravního inspektorátu
Prostějov hned další tři dopravní
nehody, při kterých figurovala zvěř.
Tři srny postupně na různých místech Prostějovska vběhly řidičům
osobních vozidel náhle do silnice.
Po střetech jsou škody vyčísleny
v řádu desítek tisíc korun, ve třetím
případě srna srážku nepřežila a museli si pro ni přijet myslivci.
„První nehoda se stala v pátek šestého dubna krátce před osmnáctou
hodinou na komunikaci ve směru
od Šebestova na Pohoru. Osobnímu
vozidlu Land Rover, které řídil pětačtyřicetiletý řidič, vběhla náhle do

jízdní dráhy srna. Ta po střetu utekla.
Alkohol byl u řidiče vyloučen orientační dechovou zkouškou, ke zranění
osob nedošlo. Škoda byla předběžně
odhadnuta na padesát tisíc korun,“
popsala první karambol se zvěří Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke druhé nehodě došlo v sobotu 7.
dubna kolem půl druhé v noci. „Osobnímu vozidlu Volkswagen Passat, které řídil čtyřicetiletý řidič a které jelo ve
směru od Stínavy na Vícov, vběhla náhle zleva do jízdní dráhy srna, která po
střetu rovněž utekla. Stejně tak nebyly
při nehodě zraněny žádné osoby, řidič
nebyl pod vlivem alkoholu a škoda je

i v tomto případě vyčíslena na padesát
tisíc korun,“ vyjádřila se ke druhé nehodě Urbánková.
Kolem půl osmé ráno téhož dne
přijali dopravní policisté oznámení
o dopravní nehodě v katastru Lipové. „Osobnímu vozidlu Škoda Rapid
řízenému pětačtyřicetiletým řidičem,
které jelo od Lipové směrem na Seč,
vběhla náhle z pravé strany do jízdní
dráhy srna. Ta ovšem střet nepřežila.
Uhynulou zvěř si převzal zástupce
příslušné organizace. Alkohol byl u řidiče vyloučen orientační dechovou
zkouškou, ke zranění osob nedošlo,“
informovala Irena Urbánková s tím, že
škoda byla předběžně odhadnuta na
13 500 korun.
(mik)
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„VE CHVÍLI, KDY MI CHINASKI ZAVOLALI A NABÍDLI
SPOLUPRÁCI, TAK JSEM SI PŘIPADAL JAKO VE SNU...“
od dětství věnovat muzice, je úžasné.
Žijeme v krásné zemi, kde máme tyhle možnosti, a měli bychom za ně
být vděčni. Na ´zušce´ jsem se učil
na bicí nástroje, měl jsem kvalitní
hudební nauku, působil jsem v Big
bandu i dechovém orchestru. Praxe je
velice důležitá a tohle vše mi základní
umělecká škola Vladimíra Ambrose
poskytla. Měl jsem na bicí skvělého
učitele Jiřího Homolu, který mě vedl
správným směrem, dal mi všeobecný
přehled o bicích nástrojích, naučil základní techniku, na níž jsem pak mohl
stavět. Byl mi zkrátka parťákem a já mu
za všechno moc děkuji.“
 Působil jste i v některých místních kapelách Black Rose či Marasd. Posunulo vás to někam?
„Jistě že ano! Měl jsem odmala rád
popovou i rockovou muziku. A právě
zmíněné skupiny hrají tyto styly. Když
jste v kapele, tak je důležité, abyste spolu fungovali jak hudebně, tak i lidsky,
a oni mě přijali jako do rodiny. Samozřejmě jsem nehrál tak dobře jako oni.
Vzhlížel jsem k nim a byl jsem opravdu
šťastný, že s nimi mohu hrát a zlepšovat se! Víťa Křivánek působí v obou
zmiňovaných kapelách a jeho hudební
přehled a um mě fascinovaly. Kytarista
Saša Zarivnij a jeho manželka, zpěvačka Eva (oba z kapely Black Rose - pozn.
red.) jsou srdíčkoví lidé a naučili mě, že
hudba je radost a láska.“
 Jak vůbec na svou hudební minulost vzpomínáte? Co si rád připomínáte a na co byste naopak nejraději zapomněl?
hudbu rád. Kdyby někdo

Foto: internet
mavá, ale věděl jsem, že se cítím být
bubeníkem v kapele.“
 V pátek třináctého přijedete
Prostějova s Chinaski. Jaký to bude
pocit?
„Já věřím, že ten nejkrásnější. Zahrát
si v rodném městě se svojí vysněnou
skupinou bude určitě vrchol mojí kariéry. Strašně se těším. Doufám, že bude
plno, všichni si to společně s fanoušky
užijeme dosyta. Jak to bude jen možné, určitě přijedeme znovu. Do Prostějova se vracím rád, kdybych ale hned
tak nepřijel s kapelou, tak rozhodně
dorazím za svou rodinou a kamarády.“

vizitka
LUKÁŠ PAVLÍK
✓ narodil se 13. prosince 1986 v Prostějově
✓ jeho manželkou je od roku 2012 česká herečka Lucie Černíková, s níž má tříletou dceru
Sofii
✓ od svých jedenácti let hraje na bicí a kytaru,
kromě toho je i hudebním skladatelem a producentem
✓ studoval na ZUŠ Vladimíra Ambrose v Prostějově, jeho učitelem byl
Jiří Homola
✓ dále prošel Janáčkovou Konzervatoří v Brně a Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze
✓ získal několik ocenění jako například první místo v soutěži konzervatoří v oboru bicí souprava, druhé místo v soutěži konzervatoří v oboru melodické bicí nástroje a cenu The Best Talent v projektu
Roths&Rothes v Amsterdamu
✓ až dosud byl stálým členem tří kapel Unicorn Group, Ondřej Kabrna Trio a Chinaski, nyní bude hrát už pouze s posledně jmenovanou
skupinou
✓ dříve hrál i s Čechomorem, Ewou Farnou, Kamilem Střihavkou &
Leaders, ABBandem a dalšími
zajímavost: v dětství byl kreativní, rád maloval, tvořil, šil a věnoval se
i kouzelnickým trikům, načež v osmi letech sám dokonce vyrobil dvě
funkční hokejové lapačky gólmana

zkoušení a příprav na turné Není
nám do pláče, pracujeme.“
 Máte za sebou bohatou hudební kariéru s mnoha kapelami.
Myslíte, že u skupiny Chinaski se
už „usadíte“?
„Prošel jsem hodně kapelami. Poslední skupina před Chinaski byla
Čechomor. Myslím, že nejvíc se dá
naučit praxí, a proto jsem strašně rád
za všechna angažmá, která mě potkala.
Těch písní, co jsem se naučil, byla celá
řada a každá z nich vyžadovala individuální přístup. Já se na nich učil hrát,
poslouchat ostatní spoluhráče a jejich

Na své hudební minulosti bych nic z nás měl dobrý nápad,na
určitě
se
zrealizuje,
tom jsme domluveni.
soustře
jsme už i soustřeneměnil. Kdybych třeba nějakou věc Měli
dění na psaní nových
věcí, protože chceme
novou desku
vyjmul, nyní by mi chyběla a stejně vydat
tento nebo příští rok.
Takže i na tom, kromě
bych ji musel pak v budoucnu prožít.
„Vzpomínám rád úplně na vše. (úsměv)
Všechno, co se děje, má totiž nějaký
smysl. Každá zkušenost mě posunovala dál, učil jsem se novým věcem, a co
je důležité, snažil jsem se vyvarovat
stejným chybám. Hudba je jako jazyk
a čím více znáte jazyků, to znamená
hudebních stylů, tím více jste schopni
se v hudbě orientovat. Zahrál jsem si
různé styly od jazzu až po metal. Vždy
to byla výzva to zvládnout. Na své hudební minulosti bych proto nic neměnil. Kdybych nějakou věc vyjmul, nyní
by mi chyběla a stejně bych ji musel
pak v budoucnu prožít...“
 Poslouchal jste Chinaski ještě
předtím, než jste se k nim coby bubeník přidal?
„Samozřejmě jsem registroval všechny nové písně, co kapela udělala. Měl
jsem i starší alba a viděl jsem je několikrát v koncertní podobě. Mám rád
poprockové písně s dobrými texty,
chytlavými melodiemi a jasným beatem. Těch hitů, co Chinaski udělali, je
celá řada a kdybyste je chtěli všechny
om koncertě,
zahrát na jednom
odiny...“
trval by asi tři hodiny...
 Máte nějakou
kou oblíbenou pípertoáru? Případně
seň z jejich repertoáru?
ich starší či novější
máte raději jejich
hudbu?
„U některých písní mám určité
příklad u singlu 1970
vzpomínky. Například
se mi vybavuje, jak jsem zkoušel s kapelou Storm naa chatě v Plumlově, a tuhle píseňň jsme nacvičovali, protože se mii hodně líbila. Bylo
to období méhoo dospívání, a kdyby
do řekl, že budu
mi tenkrát někdo
hrát jednoho dne v Chinaski,
nevěřil bych! (smích) Jde
seň dobrá,
o to, jestli je píseň
nebo ne, a nejdee vůbec
o to, z jaké je doby.
ech
Na koncertech
hrajeme průřezz
jak straších, takk
sní
i nových písní
váa fakt si to užíváme.“
 Jak jste vůůbec reagoval na
ní
nabídku hraní
hive skupině Chinaski?
„Ve chvíli, kdy mi
bídli
zavolali a nabídli
m si
spolupráci, jsem
připadal jako ve snu.
V tom momentěě jsem
měl hned jasno. S klukama jsem se pak sešel, povídali jsme si
o životě, o muzice, pouštěli si oblíbené
kapely... Chinaski poslouchám od dětství. Viděl jsem je poprvé naživo ve třinácti letech a představoval si, jak s nimi
hraju. Jejich písně jsem hrál doma na
kytaru, a dokonce jsem jednoho rána
zazpíval singl Klára našim v ložnici.
Nebo jsme s bratrem Michalem na
školním vystoupení zahráli píseň 1.
signální na dvě kytary.“ (úsměv)
 Jaké šance jste si dával, že byste
mohl s touto známou kapelou hrát?
„Když zasejete sémě, ať už vědomě,
nebo ne, tak postupně roste. A až je ten
správný čas a vy jste na to připraveni,
může se to povést. Je úžasné, když to
vše do sebe zapadne...“
Ačkoli toho s Chinaski zatím
nemáte moc „nahrané“, jak se vám
s nimi prozatím hraje?
„Máme za sebou osm koncertů
a všechny jsme si užili. Všichni cítíme,
že to jde dopředu, více se sehráváme
a prorůstáme. Důležité bylo, že to fungovalo hned na první zkoušce! Přijďte
se podívat na nějaký koncert, tam to
uvidíte!“ (úsměv)
 Myslíte, že máte kapele co dát?
Že jí pomůžete se v hudbě posunout dál?
„Myslím si, že Michal s Frantou, kteří si nás vybrali za spoluhráče, tohle
chtějí a my také. Chceme pracovat
týmově, abychom do nových písní
byli všichni zapojeni. Svým hráčským feelingem tomu člověk dává
přirozeně novou a jinou energii.“
 Máte v hlavě nějaké invenční nápady týkající se hudby nebo textů,
které byste chtěl do kapely vnést?
„Skládám písně, produkoval jsem
už také pár nahrávek, takže tvořím

nástrojové party. Když hraju, poslouchám píseň a vše, co se v ní děje. Jedině
tak mohu správně doprovodit na bicí.
Dám tomu to, co je potřeba, a ještě
i kus sebe. Koncertovat teď budu jen
s Chinaski a chci se kapele věnovat
naplno!“
 Co považujete za největší
úspěch své hudební kariéry?
„Největší úspěch je, že jsem mohl začít. To, že mě rodina v hudbě podporovala a věřila mi od začátku. Co víc si
přát než dostat šanci a pracovat na ní
ní.
Musíme podporovat děti a nechat je,
je
ať si plní své sny.“
 Neplánujete se někdy vrátit také
k orchestrální hudbě?
„Orchestrální hře se už dlouho
disciplína
nevěnuji, je to speciální disciplína.
Zkušenost se symfonickým
orchestrem byla
velice zají-

Populární skupina přijede v pátek do Prostějova. Na bicí hraje nově Lukáš Pavlík

PROSTĚJOV Jak je nejen hudebnímu publiku známo, skupina Chinaski, která si v rámci svého letošního
turné NENÍ NÁM DO PLÁČE, nachystala jednu zastávku i do Prostějova, obměnila svou sestavu. Kapelu na konci loňského roku opustili
baskytarista Ondřej Škoch, bubeník Ota Petřina, saxofonista Štěpán
Škoch a trumpetista Petr Kužvart.
Podle jejich vyjádření vyprchala
mezi hudebníky „správná chemie“.
Dvojici Michala Malátného a Františka Táborského pak nově doplnili Jan Steinsdörfer, Tomi Okres
a rodák z Prostějova Lukáš Pavlík.
A právě s hanáckého nováčka na
bicí, který dříve vystupoval například s Čechomorem, Kamilem Střihavkou či Ewou Farnou, Večerník
těsně před pátečním vystoupením
ve Společenském domě vyzpovídal.

v rámci
exkluzivního
o
interview
pro Večerníkk

se ptala
Tereza
MACHOVÁ
 Narodil jste se v Prostějově, kde
jste také začal s hudbou. Co vám
dalo studium na místní ZUŠ Vladimíra Ambrose?
„Byl to můj start, bez kterého bych si
další působení mohl jen těžko představit. To, že má člověk možnost se
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čitě bude stát za to. Uvidíme, co mu
všichni příbuzní připraví za dárky,
necháme se překvapit. A doufám,
že bude po mně,“ přeje si Zdeněk
Keprt.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník samozřejmě oběma šťastným rodičům
blahopřeje a malému Kubíčkovi
přeje jen to nejlepší do života.

  

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) O svátcích chce být každý
se svými blízkými, obzvláště pak
děti. Bohužel ne vždy to zdraví
dovoluje a například na dětském
oddělení Nemocnice Prostějov
musela letos strávit Velikonoce
více než desítka ratolestí. O jarní
atmosféru ale tito malí pacienti
naštěstí nepřišli. Oddělení zdobí
velikonoční kraslice a další dekorace, které hospitalizované děti
samy vyráběly. A na Zelený čtvrtek přišly děti rozveselit i klauni
se zábavným programem.
Letošní jarní dekorace vyráběli dětští pacienti Nemocnice Prostějov
společně se zdravotníky dětského
oddělení a výsledkem byla plejáda dekorací, které již nyní zdobí
chodby i společné prostory oddělení. „Spolu s dětmi jsme vyráběli
například velikonoční slepičky,
ovečky i různé jarní květinové ozdoby. Nechybělo ale ani vyprávění
o jaru a Velikonocích, všech tradicích a symbolech,“ prozradila Jana
Dočkalová, vrchní sestra dětského
oddělení Nemocnice Prostějov.



       

téma Večerníku

Veškerá umělecká tvorba s jarní tématikou přitom slouží nejen k dekorativním účelům, ale funguje zároveň i jako arteterapie. Do sváteční
umělecké tvorby se navíc kromě
zmíněných dětí a personálu zapojují
také rodiče i příbuzní malých pacientů. Ti pro letošek stihli vytvořit
výzdobu pro jídelnu i chodby dětského oddělení, které září jarními
barvami, kuřátky, včeličkami a samozřejmě i kraslicemi.



13

   

„Na svátky chce být každý doma, ne
vždy je to ale možné. V takových případech se snažíme alespoň přinést
co nejvěrohodněji svátky naopak
k našim pacientům - ať už jsou to
Vánoce, Mikuláš, nebo aktuální Velikonoce, o jejichž atmosféru u nás
děti rozhodně nikdy nepřijdou,“
dodává Dočkalová s tím, že na Velikonoční pondělí dostaly všechny
hospitalizované děti od personálu
malou výslužku.



      

NEMOCNICE ...
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alespoň jeho narozeniny budeme
slavit společně s velikonoční pomlázkou,“ usmíval se tatínek Zdeněk Keprt.
Oba rodiče jsou na své první dítě
pochopitelně pyšní. „Je krásný
a doma už je připravena velká oslava, jenom co ho přivezeme. Bude
veliká, sice až víkendová, ovšem ur-

             ! "# $  #%  
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Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval už v předešlém vydání, v prostějovské porodnici se
na Velikonoční pondělí narodil
manželům Daně a Zdeňkovi
Keprtovým z Nivy syn Jakub. Jak
oba přiznali, Kubíček přišel na
svět o jedenáct dní dřív!
Jakub se narodil v pondělí 2. dubna
2018 ve 13:37 hodin. Už po sedmnácté hodině pak oba rodiče přivítali Večerník v nemocničním pokoji
prostějovské porodnice. „Kubíček
měří dvaapadesát centimetrů a váží
tři kilogramy třicet. Je to naše první
miminko a moc jsme se na něj těšili.
Měl se ale narodit až v pátek třináctého, ale naplánoval si to takhle,“
prozradila šťastná maminka Dana
Keprtová. „Nějak spěchal na tento
svět, ale že se narodí rovnou na Velikonoce, to jsme tedy nečekali. No,

!"

jaké bylly svváttky ve viiceeměřiicíchh....

&!       '

dřív v takové míře nepoužíval, sladilo se medem,“ upozornil Buriánek.
Stojíme u začátků nové tradice?
„Doufám, že ano. Příští rok s výsta-

klikni na

   

www.vecernikpv.cz

vou určitě počítáme, zapojíme více
místní děti, už mám několik nápadů,
jak výstavu vylepšit,“ těší se na pokračování šéf místních zahrádkářů.
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BYLI JSME
U TOHO

Víceměřická velikonoční výstava na 6 způsobů
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VÍCEMĚŘICE Premiérovou akci uspořádali o předminulém svátečním víkendu víceměřičtí zahrád- pokochalo pohledem na výstavku dekáři. Na Velký pátek a Bílou sobotu totiž v košíkárně Domova u rybníka Víceměřice proběhla ojedi- korací, výšivek, pohledů, přání a jiných
nělá velikonoční výstava, na které si každý mohl najít ten svůj „kósek“. „Návštěvou jsme příjemně velikonočně jarních předmětů. To vše
se dalo za příznivý peníz také koupit.
překvapeni, nesedíme zde sami, pořád je tu okolo deseti návštěvníků z naší obce i blízkého okolí,“
Příchozí měli možnost nejen klasicpochvaloval si předseda víceměřických zahrádkářů Petr Buriánek. Večerník u toho byl taky!
kého občerstvení, ale rovněž mohli
Vedle poučení o starých zvycích se uživatelů Domova u rybníka. Upeče- ochutnat stylové sladké dobroty
mohli návštěvníci naučit plést po- ní beránci i s formami rozhodně inspi- z receptů našich babiček. „Ony vlastmlázky pod dohledem šikovných rovali, zatímco oko dam se nepochybně ně ani skoro sladké nejsou, cukr se
EXKLUZIVNÍ
reportáž

pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Příprava podle jeho slov nebyla jen
praktická na místě, ale i teoretická.
Srdcem výstavy totiž byl středový
panel osvěžující staré velikonoční
zvyky. „Víte třeba, proč se koleduje
‚Hody, hody do provody‘? Protože
první neděle po velikonocích se nazývá provodní,“ rozšířil obzory návštěvníků Buriánek.
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stějovsku se policisté v období od
28. března do 2. dubna činili.
Z kontrolovaných 662 vozidel zjistily
hlídky u 98 z nich porušení pravidel,
z toho 93 přestupků vyřešily uložením pokut v souhrnné výši 60 800
korun. Ostatní byly k dořešení oznámeny příslušnému správnímu orgánu. „Nejčastěji zjištěným přestupkem
bylo překročení nejvyšší povolené
rychlosti, a to v padesáti případech.

   &%

PROSTĚJOVSKO V souvislosti
s velikonočními svátky proběhla
na území celé republiky dopravně-bezpečnostní akce zaměřená
zejména na kontrolu dodržování
rychlostních limitů, zákazu řízení pod vlivem alkoholu či jiných
návykových látek, dodržování
pravidel provozu na železničních
přejezdech, používání bezpečnostních pásů a podobně. Také na Pro-

U devětačtyřiceti šlo o překročení
nejvyšší rychlosti, které policisté
vyřešili uložením pokut v souhrnné
výši 48 300 korun. Jeden byl pro významné překročení povoleného limitu k dořešení oznámen správnímu
orgánu. Tímto ´rekordmanem´ byl
jednatřicetiletý muž ze Šumperska,
který po dálnici D46 mezi Prostějovem a Olomoucí svým vozidlem
Audi uháněl rychlostí 168 kilometrů
za hodinu. Za překročení rychlostního limitu o 58 kilometrů mu nyní
hrozí pokuta od 5 do 10 tisíc korun
a zákaz řízení na šest měsíců až jeden
rok,“ uvedl František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov..
U ostatních oznámených přestupků
se jednalo o řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
„Dalšími nejčastějšími zjištěnými
přestupky pak byl nevyhovující
technický stav vozidla a neužití bezpečnostního pásu,“ dodal Kořínek.
(mik)

Razie na silnicích: pokuty jen létaly,
Kino ovládla živá rekordmana
chytili na dálnici

kuřátka

PROSTĚJOV Již každoroční Velikonoční Jarmark nabídl poslední březnovou středu na půdě prostějovského
kina Metro 70 ukázku lidových řemesel
v tradičním i moderním podání. Připraveno bylo také množství interaktivních
dílniček pro děti či možnost zakoupení
ručně dělaných výrobků od regionálních
řemeslníků a k jídlu tradiční velikonoční
dobroty. Největší ohlas však sklidila kuřátka...
„Máme v kině všichni velkou radost, že letošní perlička jarmarku, tedy živá kuřátka,
sklidila u dětí takový úspěch. Musím poděkovat všem zaměstnancům, kteří se na jarmarku příkladně podíleli, chystali výzdobu
a vytvářeli svěží jarní atmosféru. Věřím, že
všem prodejcům se u nás líbilo a také mě
moc těší zájem dětí o všechny dílničky,“
zhodnotila sváteční akci Barbora Prágerová,
ředitelka kino Metro 70.
(pk)
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sprejery či jinými vandaly. Byl to však
můj omyl, fasáda objektu dodnes vypadá tak, jak ji studenti graficky upravili,“ přidala ještě náměstkyně Ivana
Hemerková.
Finančně je realizace tohoto projektu
podpořena prostějovským magistrátem. „O veškeré náklady se podělíme
se společností E.ON,“ dodal Jiří Pospíšil.
(mik)

po celé republice,“ zabrousil do historie
Pučalík.
Jak se sluší a patří, z předávání automatu
se stala tak trochu show pro ty nejmenší,
kteří se rádi fotili s hrdiny Star Wars, do
jejichž kostýmů se o hlavní přestávce
šéf firmy a jeho kolega převlékli. A aby
automat ve škole jaksepatří zdomácněl,
žáci si ten svůj vždy pojmenují. Ten
prostějovský na jméno ještě čeká. „Ve
škole momentálně probíhá soutěž na
toto téma,“ pousmála se ředitelka Petra
Rubáčová.

3x foto: Tomáš Kaláb
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Ve značení kol se bude pokračovat
potenciální pachatele od úmyslu spáchat trestný čin, nebo jej usvědčit z jeho
spáchání, omezit prodej odcizených
předmětů třetím osobám, nebo umožnit navrácení odcizeného předmětu
původnímu majiteli,“ vysvětlil Pavel
Smetana, náměstek primátorky Prostějova. Jak dodal, v roce 2017 byl velký
zájem jak ze strany občanů města Prostějova, tak i ze strany občanů s trvalým
pobytem mimo území Prostějova. Letošní značení se proto bude týkat všech
občanů trvale žijících na celém území
obce s rozšířenou působností. „V rámci
objednávkového systému bude nastaveno objednání zvlášť pro občany z Prostějova a zvlášť pro občany jiných obcí.
Po vyčerpání třiašedesáti objednávek
pro občany z jiných obcí bude objednávkový systém zablokován,“ doplnil
náměstek Smetana.
Značení bude probíhat stejně jako
v roce 2017 na pracovišti Skupiny
prevence Městské policie Prostějov.
(mik)

O syntetickou DNA mohou požádat i vesničané

V loňské první etapě bylo strážníky
městské policie takto označeno 223
kusů jízdních kol a 12 kusů invalidních
vozíků. „Vzhledem k velkému zájmu
občanů je v plánu, v rámci projektu pro
letošní rok, označit 250 kusů jízdních
kol. Počet značení invalidních vozíků
bude záležet na zájmu jejich majitelů.
Označení předmětů forenzním identifikačním značením a jejich evidence
v registrech může pomoci buď odradit

Prostjovští strážníci vloni oznaili syntetickou DNA jízdní kola 223 majitel. Letos bude tento poet pro velký zájem navýšen.
Foto: MP Prostjov

PROSTĚJOV V loňském roce to
znamenalo velký úspěch a zájem
Prostějovanů předčil očekávání.
Není tedy divu, že radní schválili
potřebné peníze na forenzní značení syntetickou DNA jízdních
kol a dokonce také invalidních
vozíků i pro letošní rok. Bezpečnostní opatření nyní nově mohou využít i lidé bydlící mimo
Prostějov.

Další dvě trafostanice

jezdu, které proběhlo v loňském roce.
Smyslem projektu je vlastně zamezit
sprejerům v poškozování fasád podobných objektů a snaha o jejich oživení.
Tento nápad vznikl v rámci projektu
E.ON Smart City, do kterého se takto
opětovně zapojujeme,“ uvedl Pospíšil.
„Já osobně jsem se původně domnívala, že graficky zkrášlená trafostanice
v Plumlovské ulici bude poškozena

Pesn takhle budou od letošního léta vypadat trafostanice v ulicích E. Valenty a Švýcarská.
2x foto: Magistrát msta Prostjova

dostanou „malovaný“ kabát
PROSTĚJOV Vloni na jaře studenti Střední školy designu a módy pomalovali trafostanici u velkého rondelu v Plumlovské ulici. Nejednalo
se o žádný sprejerský čin, nýbrž o řízené zkrášlení jinak šedivého objektu v majetku společnosti E.ON.
Právě tato společnost po domluvě
s vedením prostějovského magistrátu hodlá v podobných akcích
pokračovat i letos. A jak se Večerník
dozvěděl, nový estetický vzhled dostanou dvě další trafostanice.
O novou grafickou podobu opravených trafostanic v Prostějově se opět
postarají studenti Střední školy designu a módy. „Pro konkrétní realizaci
grafického ztvárnění jsou vytipovány
dvě trafostanice, a to v ulici Švýcarské
a E. Valenty. Studenti by se tady měli
pustit do malování v termínu od 21.
května do 1. června,“ prozradil náměstek prostějovské primátorky Jiří
Pospíšil.
Bílé stěny budov tak získají netradiční
podobu, kterou původně fádní a ničím
nezajímavé objekty okamžitě zaujmou
kolemjdoucí. „Skvělou zkušeností
bylo první pomalování trafostanice
v Plumlovské ulici u kruhového ob-

podnětů samotných žáků,“ prohodil
nad množstvím plastových krabic se
zbožím autor celého nápadu, vysokoškolák Adam Pučalík.
Na internetových stránkách jeho firmy se můžeme dočíst, že coby lenivý
středoškolák přemýšlel, jak si usnadnit
pobyt na havlíčkobrodském gymnáziu,
a nápad na výdejní automat se školními
potřebami byl na světě. „Fungujeme už
čtvrtým rokem, mezitím se z nás stali
vysokoškoláci, a můžeme se za tu dobu
pochlubit dvěma desítkami instalací

ZŠ Dr. Horáka má EasySchool
>>>pokračování ze strany 6
Pro představu, jde o běžný výdejní
automat, samozřejmě bez chlazení,
o něco širší než ty nápojové, který
do svých útrob pojme až pětačtyřicet různých druhů školních potřeb.
Sortiment je složen z papírenského
i drogistického zboží (například hygienické potřeby pro dívky) a určuje
si jej škola sama.
„Máme základní nabídku, kterou školám doporučujeme, ale sortiment se
častokrát ještě mění a vylepšuje podle

F o too r e poo r táá ž
Fotoreportáž

Zaškolování „ambasador“, tedy O automat, který obsahuje teba pera i Zakladatel firmy Adam Pualík
žák, kteí na každé škole fungují tužky, se vehementn zajímala i editelka (vpravo) vysvtluje dtem funkce
automatu.
školy Petra Rubáová (zcela vpravo).
jako „první pomoc“.

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
KOUPÍM chatu, chalupu v okolí 15 km.
605 541 452
Prodám byt 3+1 v OV, v centru Pv.
Tel.: 736 631 702
Hledám ke koupi rod. dům v blízkosti
PV. Děkuji 605 913 562
Pronajmu byt 1+1, přízemní, kauce. Tel.:
608 718 813
Koupím byt i v původním stavu. Mobil
604 608 790
Pronajmu byt 1+1, ul. Cyrila Boudy, 30m2.
Tel.: 608 508 890
Koupím garáž v Prostějově, tel.: 776 561 214
Pronajmu byt 1+1, 45m2. Nájem
6.500 Kč + ink. Ihned volný. RK
nevolat. Tel.: 723 335 940
Rodinný dům k rekonstrukci, dvoupodlažní, 4+1 s garáží, prostorný, mnoho
dalších místností, zahrada 1800m2, dobrá poloha - v Kostelci na Hané, samostatně stojící "kostka", poslední ve slepé ulici,
za 3 mil. Kč. Prosím jen vážní zájemci.
Tel.: 735 261 422
Pronajmu zrekonstr. byt 3+1, sídl.
E. Beneše, nájem 8500 Kč + inkaso.
Mám zájem o solidní trvalé nájemníky.
Tel.: 777 733 104

18030820278
18030970292

Pondělí 9. dubna 2018
www.vecernikpv.cz
SLUŽBY

KOUPÍM
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Dne 6. dubna 2018
jsme vzpomenuli 5. výročí úmrtí
paní Zdeny VOJTÁŠKOVÉ

a dne 21. července 2018
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Jaroslava VOJTÁŠKA,
oba z Hrubčic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Stěhování bez pomoci zákazníka
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Prostějov 604 389 367
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitSTĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
721 344 771. Práce různého druhu.
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Čištění kanalizací a odpadů
www.gupv.cz. PO – PÁ 11:00 – 16:00 hod.
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
Provzdušnění a hnojení travnatých ploch, za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
sečení, práce s křovinořezem, stříhání a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraživých plotů, thůjí plotostřihem, odvoz ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
bio odpadu, kácení stromů. 603 333 760
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
Antény Jiříček nabízí až 47 tv programů či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
bez poplatků. Mob.: 776 340 848 736 127 661, simonrene@seznam.cz
ww.anteny.kvalitne.cz
KOUPÍM Škoda Erko - Rapid, Simson,
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134 Jawa - ČZ, Babeta, Pařez, Jaweta, Pionýr
a jiné. 736741967
Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853
Nabízíme rekonstrukce rod. domů, bytů
a bytových jader a sádrokartonářské
práce. Tel.: 739 095 527 - Krebs Rudolf,
775 239 147 - Kopecký David

UZÁVÌRKA
INZERCE
V PÁTEK
13. DUBNA
10:00 HODIN

Dne 7. dubna 2018
by se dožila 90 roků
naše maminka a babička,
paní Miloslava ŠLÉZAROVÁ
z Křemence.
S láskou v srdci vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

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

Dnes, tj. 9. dubna 2018
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Antonína ROZEHNALA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Marie
a dcery Lenka a Marie
s rodinami.

Kdo měl rád, vzpomene.
Kdo miloval, nezapomene.

Dne 10. dubna 2018
by se dožila 68 let naše milovaná
maminka a babička,
paní Marie LABUDKOVÁ
z Určic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

Dnes, tj. 9. dubna 2018
uplyne 3. smutný rok od úmrtí
pana Antonína DRMOLY
z Brodku u Prostějova.
S láskou v srdci vzpomínají
maminka s rodinou
a družka

Každá vzpomínka
na Tebe nás bolí, zapomenout
nedovolí. Na Tvém hrobě rožnem
svíčku a kytičku Ti dáme, s láskou
v srdcích na Tebe vzpomínáme.

PRODÁM
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po - Pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na uvedeném tel.
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

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

Zklamaný štíhlý abst., nekuřák, 57/173
ml. vzhledu hledá milující ženu, bezdětnou nebo vdovu, které ještě chybí láska
muže. V okolí Pv. Tel.:775 240 480

Muž stř. let, ml. vzhledu, štíhlý, hledá milou
kamarádku/přítelkyni okolo 50 let, která je
také sama a chce ještě milovat, mít ráda atd.
Posezení u kávy, výlet po krajině, sekání řekne víc. Okolí Pv, Vy, Bk. Tel.: 775 615 790

SEZNÁMENÍ

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro
všechny se stálým doložitelným příjmem
(HPP, DPČ, OSVČ, důchodci, MD...). Bez
poplatků, bez registrů, bez zástavy, s možností odkladu splátek. Tel.: 607 967 834.

16011421482

Zednictví Vančura nabízí veškeré zednické a stavební práce, např. rekonstrukce Koupím tento typ servisu, ale i podobné.
koupelen, bytů a rod. domů, odvodnění Tel.: 605 138 473
základů a mnoho dalších odborných
prací, vše na klíč. Tel.: 774 627 358, Koupím Škoda 100 nebo 105. Hledám
zednictvivancura@seznam.cz
vůz v dobrém stavu s doklady. Volejte na
www.zednictvivancura.cz
tel.: 720 204 000

Právě tolik inzerátů
najdete v rubrice SLUŽBY
vPROSTĚJOVSKÉM
VEČERNÍKU.

10

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

18032820348
150123020036
15021020132

Dne 11. dubna 2018
vzpomínáme na našeho
milovaného strýce,
pana Františka PETRÁSKA
z Dětkovic,
který miloval nejen přírodu,
ale i svoje včeličky, od jehož úmrtí
uplynulo již dlouhých 40 let.
Za vzpomínku děkují
neteře Alena a Jarka.
Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem, když jsme Ti
naposled dávali sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale kdo Tebe miloval,
nepřestane vzpomínat.

Dne 8. dubna 2018
jsme vzpomenuli
10. smutné výročí úmrtí
paní Petry VYCHODILOVÉ,
roz. Prášilové z Tištína.
Vzpomíná hluboce
zarmoucená rodina.
Kdo byl milován,
nebude zapomenut.

Dne 10. dubna 2018
uplyne 20 roků, co nás ve 39 letech
opustil nejlepší manžel a tatínek,
pan Zdenek FAJSTL.
Stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka,
dcera a syn.

Dne 11.dubna 2018
vzpomeneme
6. smutné výročí úmrtí
paní Blanky GLOZAROVÉ
ze Skalky.
S láskou vzpomíná manžel,
syn Miroslav a dcera Dagmar
s rodinou.
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Dne 14. dubna 2018
si připomeneme 19 roků, kdy mě
opustila moje milovaná manželka,
paní Emílie KUBÁLKOVÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte se mnou.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel.

Dne 5. dubna 2018
jsme si připomněli 20. výročí úmrtí
pana Josefa RŮŽIČKY
z Malého Hradiska.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu spolu s námi tichou
vzpomínku. Manželka,
vnučka Ivana s dcerou.

Scházíš nám, ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš.

Dne 10. dubna 2018
vzpomeneme nedožitých 80 roků
pana Jana KUCHTY
z Obědkovic.
Zároveň jsme 5. března 2018
vzpomněli 2. smutné výročí
od jeho úmrtí.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Božena s rodinou.

Dík za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Dne 8. dubna 2018
uplynulo 10. výročí od úmrtí
pana Františka SEDLÁKA
z Ohrozimi.
Všichni, kdo jste jej znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují dcery a syn
s rodinami.

řádková inzerce / vzpomínky
Za dobré srdce mateřské,
na světě náhrady není, proto
je tolik bolestné s maminkou rozloučení.

Dne 6. dubna 2018
by se dožila 80 let
paní Marie KORČÁKOVÁ,
roz. Burgetová
a dne 13. dubna 2018
vzpomeneme 9. výročí od úmrtí
naší milované maminky a babičky.
S bolestí v srdci vzpomíná dcera
Marie a vnuci Petr a Pavel.

Dne 14. dubna 2018
vzpomeneme 25. výročí úmrtí
paní Bedřišky RŮŽIČKOVÉ
z Malého Hradiska.
Za vzpomínku děkuje rodina.

Dne 6. dubna 2018
uplynulo 9 let,
co nás navždy opustil
pan Drahomír PETRÁSEK
z Kraliček.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, dcera
a syn s rodinami.

Živote měl jsem Tě rád…

Dnes, tj. 9. dubna 2018
by se dožil 47 let náš
milovaný syn a vnuk
Jaroslav ŠMÍD
z Kostelce na Hané.
S bolestí v srdci, kterou čas
nezahojí, stále vzpomínáme.
Všem, kteří měli našeho syna rádi,
za tichou vzpomínku
děkují rodiče.

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

Pohřební služba Pavel Makový
    
Poslední rozlouèení
Eva Haplová 1924
Ohrozim Pondělí 9. dubna 2018
Marta Grycová 1934
Prostějov Daniel Lonek 1949 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Růžena Bačiková 1932
Prostějov Marie Chlupová 1928 Ludmírov 15.00 kostel Rozstání
Středa 11. dubna 2018
Milada Kouřilová 1948
Němčice nad Hanou Květoslava Švédová 1936 Kostelec na Hané 14.00 Obřadní síň Prostějov
František Čundrla 1946
Bedihošť Anežka Peterková 1932 Ptení 14.30 kostel Ptení
Květoslava Čecháková 1948 Lešany Jiřinka Kunčíková 1933
Ptení Karel Adámek 1946
Želeč

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
    
Poslední rozlouèení
Stanislav Regal 1943
Prostějov Pátek 13. dubna 2018
Marie Lakatošová 1940 Myslejovice Anna Suchomelová 1944 Hrubčice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Božena Prášilová 1925
Smržice
Miroslav Hradil 1942 Přemyslovice

Pohřební služba FCC Prostějov
Prostějov

    
Ondřej Gulaš 1974 Zábřeh na Moravě Vladislav Barák 1931

nabídka pracovních míst

 

Pondělí 9. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

 

vysokoškolské

základní+praktická Presskan system, Prostějov
Střední odborné Tradix UH, Prostějov

Provoz
Kvalifikace
Firma
turnusové směny základní+praktická Pension Mánes, Čechy pod Kosířem
dvousměnný
základní + praktická Linaplast, Kralice na Hané
jednosměnný
jednosměnný
StatutárníměstoProstějov

pružná

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

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

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

Pozice
Plat (Kè)
Číšník/Servírka
18 000 Kč
Operátor/-ka montáže
14 000 Kč
Pomocní provozní elektrikáři
průmyslových instalací
20 000 Kč
Skladníci
20 - 24 000 Kč
Vedoucí oddělení státní správy a samosprávy
prooblastškolství,kulturyasportu 18810-28320Kč

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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



HLEDÁTE PRÁCI?

milujeme vecerník


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

17102621270
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Přijmeme brigádníky na obsluhu v letní zahrádce a pomocného kuchaře do
kuchyně, možno i na smlovu. Možno
i důchodci. Nástup možný ihned.
Tel.: 775 780 046

Čerpací stanice Shell Prostějov přijme na
dlouhodobou brigádu zaměstnance pro
obsluhu za pokladnou.Vhodné pro studenty od 18 let. Kontakt osobně Po –Pá
od 10 do 14 hodiny.

Přijmeme brigádníky na letní sePRÁCI NABÍZÍ
zonu na plumlovské přehradě.
Telefon: 777 301 936, e-mail:
Přijmu pracovnici/pracovníka do kocourek.radek@seznam.cz
potravinářské výroby. Info v době 7:00 –
9:00 hodin PO-PÁ na tel.: 777 140 103 Možnost výdělku z domu. Skládání
upomínkových přemětů. Vhodné i
Hledám nejlépe důchodce elektrikáře jako přivýdělek. Více informací na:
na občasnou výpomoc. Platba hotově. info@vyroba-predmetu.cz
Tel.: 775 363 086
Rudolfovo pekařství přijme:
- prodavačku pečiva,
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod.
Přijmu servírku do hospody s praxí. Tel.:
776 581 096
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
Čerpací stanice Shell Prostějov přijme venkovního prodejce pro obsluhu
zákazníků u stojanů a údržbu venkovního zařízení stanice, a to na HPP
i brigádně. Nabízíme slevy na palivo,
50% slevu na obědy, bonusy dle výkonu. Kontakt osobně Po – Pá od 10 do
14 hodiny.

<<< www.vecernikpv.cz

Přijmeme dělníky/ce do výroby na
HPP. Jednoduché strojírenské operace. Laser Technology s.r.o., Prostějov.
E-mail: hubackova@lasertechnology.
cz, mob.: 731 770 656

18031510301

18032310328

Firma 2MAX, s.r.o., příjme muže do
dřevovýroby (pila) na dvousměnný
provoz na HPP i DPP. Práce se dřevem,
dřevozpracujícími stroji. Fyzicky náročná práce. Nástup možný ihned. Vyučení
v oboru není podmínkou, praxe vítána.
Místo výkonu práce Mostkovice. Nástupní plat od 90 Kč/hod. + odměny.
Více informací na tel. čísle 606 411 440
pan Slezáček od 6:00 do 16:00 hod.

18040310362

Pondělí 9. dubna 2018
www.vecernikpv.cz
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PRO VOLNOU CHVILICKU
 hádejte..
á á

aneb luStETe,
bádejte,
I patnácté 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 12. 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.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

18032260324

soutěže
utěže
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vyhrál/-a

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 14/2018:

správn:

Kostelecká ul.
Josef BUREŠ, Brodek u Prostějova 192
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU na vybraný koncert v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správn:
vyhrál/-a
JJaromír Jágr
Renata NAJEROVÁ, Jiráskova 504, Bedihošť
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
správn:
vyhrál/-a
JAMAHA
Zdeněk ŠÍDLO, J. Zrzavého 12, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY
na koncert v hodnotě 400 Kč.
SUDOKU
SU
správn:
vyhrál/-a
DO
KU
8,8,8,2
Naďa KRÁLÍČKOVÁ, Hrubčice 17
Výherce
ýh získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč
KŘÍŽOVKA
správn:
vyhrál/-a
Pořadatelé na pátý ročník opět pozvali kapelu Argema
Roman KONEČNÝ, Vrbátky 78
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY
v hodnotě 400 Kč.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

Výherce získá DV VSTUPENKY
v hodnot 600 K

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...
S

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili folkovou hvězdu z Ostravy,
která nedávno vyprodala Městské divadlo v Prostějově

SUDOKU

Výherce získá DV VSTUPENKY
na koncert v hodnot 460 K.

18030660277

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

OSMISMĚRKA

Výherce zíslá DÁRKOVÝ POUKAZ
pro vyjížku na koni v hodnot 400 K.

Výherce získá DV VSTUPENKY
v hodnot 400 K na koncert.

Výherce získává DÁRKOVÉ BALENÍ
piva v hodnot 400 K.

18030960286
18032360323

OD DUBNA NOVĚ ......

RUBACHA, VOJNA, DÝMKY, STÁŽE, KOALY, RIKŠA, VPICHY, SRNČÍ, VTISK,
HNIDY, ZUŘIT, VIKÝŘ, DOMKÁŘ, TEXASKY, SEMIŠ, STOPA, PAMIR, OCHOZY,
BIJÁK, STĚNA, KYSLÍK, MAKAK, NOSÍK, PAKTY, KRČEK, OČISTA

18032260325
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zveme vás...

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 6, Prostějov
do 29. dubna
LUBOMÍR ČÍŽEK - TAK
TROCHU JINAK II
výstava fotografií
do 13. května
PROJEKT WOLKER
výstava bronzových plastik a paralelních
artefaktu autora Miloše Karáska, jež volně
dokumentuje vznik sochy Jiřího Wolkera
(Gallery Dvořák)

Zámek Konice
pondělí 9. dubna
17:00 KVĚTINOVÉ VARIACE
vernisáž výstavy obrazů šumperské
výtvarnice Aleny Pecákové
středa 11. dubna
19:00 OPERNÍ VEČER
koncert Jan Hnyk - zpěv a bas/
Ahmad Hedar - klavír

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

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 22. dubna
DAGMAR HAVLÍČKOVÁ - KRESBY
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
dvě probíhající výstavy

Galerie Cyril

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělí 9. dubna od 9:30 do 11:30
hodin KLUB RODIČŮ A DĚTÍ s animátorkou Mgr. J. Rozehnalovou - diskusní rodičovská skupina rozšíří vaše obzory, zatímco vaše děti si zlepší své sociální, pohybové,
hudební a manuální schopnosti
* v úterý 10. dubna od 17:00 hodin se
koná seminář na téma EMOCIONÁLNÍ
ZRALOST
SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 9. dubna od 14:30 do 15:30
hodin se koná relaxační cvičení s paní
Světlanou
* ve středu 11. dubna od 14:00 hodin přijďte na posezení v cukrárně Sladká tečka
v Netušilové ulici
* ve čtvrtek 12. dubna od 9:00 do 12:00
hodin se koná pletení z pedigu v klubovně
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je na programu první školička
- dopolední kroužek typu miniškolky
a od 16:30 do 17:30 hodin kroužek
„Aby malé bylo velké“ zaměřený na
základní etické hodnoty a předávání víry
pro děti od 3 do 6 let

Zlatá vařečka

akce v regionu...

Saténová růže v Němčicích
Městské kulturní středisko v Němčicích
nad Hanou zve na druhou rukodělnou
dílničku pod vedením Anny Ptáčkové,
která bude zaměřena na saténové květy.
Akce se bude konat ve čtvrtek 12. dubna
od 16:00 hodin v tamní Městské knihovně. Přijďte si vyrobit jarní květ a naučit
se tvořit krásné drobnosti ze saténových
stužek.

Taneční večer
s Ondřejem Havelkou

Hanácký soubor písní a tanců Klas Kralice
na Hané zve na Taneční večer s Ondřejem
Havelkou a jeho Melody Makers, který se
bude konat v sobotu 14. dubna od 19:00
hodin v Kulturním domě v Kralicích na
Hané. K tanci a poslechu bude hrát cimbálová muzika Primáš, vystoupí Hanácký
soubor Klas.

Point v Určicích

Pohádkové prohlídky zámku

Kulturní klub Určice pořádá v pátek
13. dubna od 19:00 hodin v sokolovně
v Určicích představení Finding Amerika:
gangsteři z našeho oddílu. Muzikál diváky
zavede do prostředí socialistických spartakiád i tajných barů chicagského podsvětí.
Pohádkové prohlídky plumlovského zámku
pro děti i dospělé se budou konat tento víkend - v sobotu 14. a v neděli 15. dubna vždy
od 13:00 do 18:00 hodin. Poslední vstup do
zámku je v 17:00 hodin. Zámek opět otevírá
brány kouzelným pohádkám. Loupežník
Karaba svou starou bambitkou opět potrestá výběrčí daní Ference a Lorence. Čaroděj
Elixír a kouzelnice Halíbela zasvětí přítomné
do čar a kouzel lásky. A princeznu, která začala ráčkovat, aby byla urozenější, si zamiluje
zahradník Kryštof.

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Regionální pracoviště TyfloCentra OloEkocentrum Iris
mouc v Prostějově nadále poskytuje služby
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 9. dubna od 16:00 hodin probí- nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
há tvůrčí dílna KERAMIKA
* společně s ornitologem si můžete projít SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝsoustavu čtyř Záhlinických rybníků, jedná se CHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatopluo významné stanoviště i hnízdiště vodních kova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
a tažných ptáků. Sraz v sobotu 14. dubna oznamuje, že poradenské pracoviště v Prov 10:00 hodin na nádraží v Záhlinicích.
stějově, má provozní dobu: pondělí a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
MC Cipísek
hodin, čtvrtek jen po předchozí domluvě.
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
Můžete využít služeb našeho zařízení v po* dubnový kreativní podvečer, který bude době odborného sociálního poradenství
věnován tvoření pro děti a inspiraci, jak a nabídky baterií do sluchadel a drobné příděti rozvíjet hrou, opět s L. Kopeckou a slušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
L. Královou se koná v pondělí 9. dubna tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).
od 18:00 hodin
Klub aktivních seniorů při Svazu tělesně
ICM
postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kosinformační centrum pro mládež, Prostějov telecká 17, pořádá ve čtvrtek 19. dubna
* nechte se inspirovat a přijďte si vytvořit 2018 zájezd do Slavkova u Brna a Zoo
v pondělí 9. dubna od 14:00 hodin jarní Vyškov. Tel.: 588 008 095, 724 706 773
dekoraci do vašeho pokojíčku či domova
LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov pořádá
dechová cvičení s Pavlínkou, to další se
RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostě- koná v úterý 10. dubna od 14:00 hodin.
jově, 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
Úterý
10.4. 9.00 - 10.00
tel. č. 588 008 095, 724 706 773

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

Věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská, Prostějov
do 14. května
NEBÁT SE TOTEMU
výstava Vítězslava Špalka

Sbor dobrovolných hasičů v Drahanech zve na tradiční soutěžní akci Zlatá vařečka, která se bude konat v sobotu 14. dubna. Nástup soutěžích
v 8:00 hodin, ve 12:30 hodin je naplánováno vyhlášení výsledků a předání cen.

milujeme vecerník
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TIPVeerníku

KONCERT CHINASKI
„V uplynulém roce jsme zažili naše největší turné v halách velkých
českých měst a nyní je na čase vydat se i do těch menších a haly
vyměnit za kluby. Těšíme se na vás v Krnově, Sušici, Karlových
Varech, Plzni, Prostějově, Herálci, Písku a Jičíně. Od března do
května na viděnou na klubovém turné Není nám do pláče v naší
nové sestavě!“ vzkazují protagonisté.
Přijďte si tedy poslechnout pecky z avizovaného alba Není nám
do pláče, Venku je na nule, Potkal jsem tě po letech a mnoho
dalších, ale i staré fláky. Chinaski vám je zahrají v nové sestavě
Michal Malátný, František Táborský, Lukáš Pavlík, Tomi Okres
a Honza Steinsdörfer.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník jakožto mediální partner, bude
u toho. A pozor, exkluzivní rozhovor s prostějovským rodákem
Lukášem Pavlíkem si můžete přečíst na straně 12 dnešního vydání, soutěž o vstupenky pak najdete na straně 24.

KDY: PÁTEK 13. DUBNA, 19:00 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM, KOMENSKÉHO 4, PROSTÌJOV

A je to tady! Slavná česká kapela Chinaski vystoupí v prostějovském Společenském domě již tento pátek. Koncert
v této sestavě známí hudebníci v Prostějově ještě nikdy
neabsolvovali, proto máte právě teď jedinečnou příležitost
si je poslechnout takto naživo v rámci klubového turné
NENÍ NÁM DO PLÁČE. Sestava populárního seskupení
se nedávno z velké části obměnila, na kvalitě ale určitě neztratila, o čemž se můžete přijít přesvědčit v pátek třináctého od devatenácti hodin.
Kapela Chinaski je známá již pěknou řádku let. Psal se rok 2014,
kdy vydala album Rockfield, které ji na pomyslném žebříčku slávy
vystřelilo ještě daleko výš. I proto takřka všechny koncerty, které
poslední dobou uspořádala, byly vyprodané. Veškerá vystoupení
se však odehrála ve velkých městech a velkých halách. To se ale
nyní změní.

FILMOVÉ, DIVA
DIVADEL
DELNÍ
NÍ aneb, co se
Kulturní klub
b

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 9. dubna
18:00 ZPÍVÁNÍ NA DRUHOU
- ANEB MEZI NÁMI DĚVČATY...
koncert Dívčího pěveckých sborů SPgŠ
Kroměříž a Nota Bene Prostějov
úterý 10. dubna
19:00 TRIO DUBOIS
6. abonentní koncert Arco Diva Praha
středa 11. dubna
18:00VEČERFRANCOUZSKÉHO
DIVADLA
pořádá CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově
neděle 15. dubna
15:00 ZLATOVLÁSKA
hrají: M. Glosová, Z. Klusák, R. Urban,
J. Ferencová, Z. Hrabal. režie: Karel Szuska

MÌSTSKÉ DIVADLO
AD
DLO
PROSTÌJOV

Komenského 6, Prostějov
středa 11. dubna
17:30 a 20:00 PARTIČKA
NA VZDUCHU
komické představení známého seskupení
z televizní obrazovky
pátek 13. dubna
19:00 CHINASKI - NENÍ
NÁM DO PLÁČE
koncert známé české kapely

Spoleèenský dùm

Školní 4, Prostějov
pondělí 9. dubna
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MĚSTA PROSTĚJOVA
17:00 POKRAČOVACÍ TANEČNÍ
KURZY
pátek 13. dubna
18:00 TANEČNÍ VEČER NEJEN
PRO SENIORY
sobota 14. dubna
13:00 O HANÁCKYHO KOHÓTA
krajská postupová přehlídka dětí
ve zpěvu folklorních písní

DUHA

OKÉNKO A VÝSTA
VÝSTAVY
VY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 9. dubna
14:00 Můj život cuketky
animovaný francouzský film
17:30 Den co den
americký romantický film
20:00 Příslib úsvitu
romantické drama Francie
úterý 10. dubna
14:00 Můj život cuketky
17:30 Souboj pohlaví
životopisná komedie USA
20:00 Ztratili jsme Stalina
francouzské komediální drama
středa 11. dubna
17:30 Den co den
20:00 Švéd v žigulíku
český dokument
čtvrtek 12. dubna
17:30 Fakjů pane učiteli 3
německá komedie
20:00 Pepa
komedie ČR
pátek 13. dubna
15:30 Králíček Petr
animovaná komedie USA
17:30 Fakjů pane učiteli 3
20:00 Rampage: Ničitelé
americké akční sci-fi
sobota 14. dubna
15:30 Sherlock Koumes
animovaný film USA
17:30 Pepa
20:00 Fakjů pane učiteli 3
neděle 15. dubna
10:30 Králíček Petr
15:30 Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana
času
německo-norská komedie
17:30 Souboj pohlaví
20:00 Rampage: Ničitelé
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

ŠPALÍÈEK

ECHO

Vápenice 9, Skálovo nám. 6, Prostějov
středa 11. dubna
16:30 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Zdá se vám, že hodně zapomínáte, nevybavujete si jména svých spolužáků a stále
něco hledáte? Právě pro vás je určen kurz
trénování paměti!
17:00 PĚSTOUNSKÁ PÉČE
OČIMA DÍTĚTE
čtvrtek 12. dubna
17:00 SEVERNÍ RUSKO
A SOLOVECKÉ OSTROVY

Knihovna

Kravařova 14, Prostějov
do 31. května
DAVID BARTOŠ
výstava - absolventi ZUŠ se představují…
POD VODOU, NAD VODOU
výstava výtvarné soutěže malých umělců

Uprkova 18, Prostějov
do 27. května
Kostelecká 39, Prostějov
BÁSNÍKOVY STOPY
pátek 13. dubna
A ZASTAVENÍ
20:00 KOSTÝMOVKA
Výstava k loňskému 150. výročí naroDEVADESÁTKY
zení básníka Petra Bezruče a letošnímu
tématicky
zaměřený večírek
60. výročí jeho úmrtí představuje život
a dílo dnes poněkud opomíjeného tvůrce
ZUŠ V. Ambrose
Slezských písní.

Národní dùm
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
neděle 15. dubna
16:00 TANEČNÍ ČAJE
hraje: Romantika band Romana
„Pytlíka“ Doležela

Kino klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
sobota 14. dubna
15:00 MIKEŠ I
pásmo pohádek ČR
17:30 MIMONI
americký animovaný film
20:00 HORA MEZI NÁMI
americký romantický film

Pondělí 9. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

BASKETBAL:
sobota 14. dubna:
16:00 TJ OP Prostějov - Junior Kralupy
(7. kolo finálové skupiny 2. ligy žen, hala
Sportcentra DDM Pv)
neděle 15. dubna:
12:00 BCM Orli Prostějov - NH Ostrava (2. kolo play out extraligy kadetů,
hala Sportcentra DDM Pv)
12:00 TJ OP Prostějov - BK Levhartice
Chomutov (8. kolo finálové skupiny
2. ligy žen, hala Sportcentra DDM Pv)

FLORBAL:

GYMNASTIKA:

sobota 14. dubna:
8:00 FbC Playmakers Prostějov - Mohelnice, (21. kolo Regionální ligy, SH
Kostelec na Hané)
12:30 FbC Playmakers Prostějov - Rožnov p/R B (21. kolo Regionální ligy, SH
Kostelec na Hané)

HÁZENÁ:

sobota 14. dubna:
9:00 Prostějovská gymnastická mimina
a Memoriál Milana Vaculíka (XXXIV.
ročník závodu žákyň a žáků, ZŠ Melantrichova Pv)

sobota 14. dubna:
17:30 Prostějov - Kostelec na Hané
(18. kolo 2. ligy mužů, sk. Jižní Morava,
SH ve Studentské ulici v Pv)

KULIÈKY:
neděle 15. dubna:
11:00 6. Bedihošť Open (akce pro
širokou veřejnost se zapůjčením kuliček
zdarma, sportovní areál Bedihošť)

LEDNÍ HOKEJ:
úterý 10. dubna:
15:15 Prostějov - Olomouc (přípravné utkání ml. žáci, Víceúčelová hala-zimní stadion)
pátek 13. dubna
14:00 minihokej 2011/2012(Prostějov,
Olomouc,. Uničov, Víceúčelová hala-zimní stadion)
sobota 14. dubna
9:00 turnaj mladších žáků (1. den klání
ročníku 2007 a mladších, Víceúčelová
hala-zimní stadion Pv)
neděle 15. dubna:
9:00 turnaj mladších žáků (2. den klání
ročníku 2007 a mladších, Víceúčelová
hala-zimní stadion Pv)

NOHEJBAL:
sobota 14. dubna:
14:00 TJ Sokol I Prostějov - TJ Avia Čakovice „B“ (3. kolo I. ligy mužů, dvorec u
sokolovny na Skálově náměstí)

®
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT
KULTURA

SPOLEČNOST

Michal Kadlec

PROSTĚJOV Jeden z nejprestižnějších mezinárodních hokejových turnajů mládeže
v České republice se uskutečnil během celého
uplynulého víkendu na ledě Víceúčelové haly-ZS v Prostějově. Jubilejní desátý ročník SIDA
CUPu 2018 se vydařil po všech stránkách.
Sportovní, pořadatelské i co se týká diváckého
zázemí. Pohár za vítězství v turnaji, ve kterém
mohlinastoupithokejisténarozenívroce2005
a mladší, si odvážejí Mladí Draci ze Šumperka,
kteří otočili výsledek ve finálovém utkání
s Chomutovem. Vítězství si zasloužili bez jakýchkoliv pochyb, turnajem prošli mladí šumperští hokejisté bez jediné porážky. Domácí
výběr SK 1913 skončil na šestém místě.

➢

Číslo 15•Ročník 22
Pondělí 9. dubna 2018
Naleznete
uvnitř

PROSTĚJOV
VS. IZRAEL 3:0
 Český daviscupový tým přivedla do baráže dvojice vyslanců
TK Agrofert Jiří Veselý s Adamem
Pavláskem
strana 23

MARTIN
JEDE DÁL

 Reality show TV Nova
Robinsonův ostrov pokračuje nadále s prostějovským dobrodruhem
strana 25

PLAY-OFF
STARTUJE

 Tým BK Olomoucko se těší na
svoje premiérové boje ve vyřazovací části. Čeká jej Opava strana 38

V SOBOTU DERBY!

ŠLÁGR VEČERNÍKU - HÁZENÁ

REPORTÁŽ Z TURNAJE ČTĚTE NA STRANĚ 35,
VÝSLEDKOVÝ SERVIS NAJDETE NA STRANĚ 22

)editel spole%nosti SIDA Ji*í Netušil,
patron turnaje Alois Ma%ák a námstek prostjovské primátorky Pavel
Smetana p*edali ceny pro vítze ze
Šumperka.
Foto: Michal Kadlec

DRAK

šumperských

ve spárech

ROCKOVÁ SIDA CUP 2018

PABA
Foto: Josef Popelka

Koncert Citronu
a Tublatanky narval
„Kasko“ po støechu
strana 24

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

vs.

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 17. KOLO

HANÁ PROSTĚJOV
TJ SOKOL KLENOVICE N/H
SOBOTA 14.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádr.

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 17. KOLO

1.FC OLOMOUC „B“
TJ SOKOL DRŽOVICE
NEDĚLE 15.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

MSDŽ, SK. „B“ – 12. KOLO

➢

PROSTĚJOV Vždy jednou za půl roku je to hlavní
házenkářská událost prostějovského regionu. Ptáte
se, co? Samozřejmě derby mezi mužstvy Sokol II Prostějov a Sokol Kostelec na Hané. V rozjeté jarní části
druholigového ročníku 2017/2018 přichází na scénu právě nyní coby součást nadcházejícího 18. kola
jihomoravské skupiny třetí nejvyšší soutěže ČR, hraje se tuto sobotu 14. dubna od
17:30 hodin v hale RG a ZŠ města PV ve Studentské ulici.
Napodzimhostiltradičníbitvuokresníchrivalůkosteleckýstánekadlouhoseschylovalo k překvapení. Sokol II se totiž tehdy potácel od porážky k porážce, zatímco
borcům HK se naopak začínalo dařit a mířili tabulkou vzhůru. Leč prestižní duel
špatně začali, většinu prvního poločasu ztráceli. Ještě před přestávkou ale skóre dokázali otočit a po změně stran si pohlídali zasloužené vítězství 27:21 (11:8).
Naplnili tím nevděčnou roli favorita, která ovšem pro další vzájemnou konfrontaci asi nebude mít majitele. Kostelecký tým se totiž během odvetné fáze herně
i výsledkově souží, ze šesti dosavadních střetnutí získal jen dva bodíky za jediný
úspěch nad Bohunicemi. Jinak neustále podléhá. To prostějovský mančaft posbíral bodů již pět za remízu s Juliánovem a cenné triumfy jak v Bohunicích, tak nad
Brnem B. V průběžném pořadí je desátý, to znamená jedinou příčku za rivalem.
Koho tedy pro sobotní extra střet favorizovat? Těžko říci, asi nikoho. Každopádně
platí, že kdo vyhraje, ten si hodně pomůže v tabulce a především na celou půlsezónu sebere primát regionální jedničky. Zajímavé bude současně sledovat, jestli
se v derby zase něco semele. Potyčky a červené karty jsou pravidelným koloritem,
naposledy putovali předčasně pod sprchy Diviš, Smékal a Podhrázský na jedné
straně + Jurík na druhé. K čemu dojde tentokrát? A jak řežba dopadne?
Pokud chcete znát odpovědi (nejen) na tyto otázky, tak v sobotu vyrazte do hlediště. A rozhodně si kupte příští vydání Večerníku, kde se budeme házenkářskému
spektáklu Prostějov versus Kostelec obsáhle věnovat!
(son)

HÁZENKÁŘSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z UPLYNULÉHO
VÍKENDU NAJDETE NA STRANĚ 39

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 17. KOLO

FK NĚMČICE NAD HANOU
TJ SOKOL URČICE
NEDĚLE 15.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích

TBALEM
KRAJSKÝ PØEBOR – 17. KOLO

SK LIPOVÁ
SK PROTIVANOV
NEDĚLE 15.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

KAM ZA F
FC KRALICE NA HANÉ
1.HFK OLOMOUC „B“
SOBOTA 14.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

boje na zelených trávnících aneb

PROSTĚJOV Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci s Národním domem a pod
záštitou Zdravého města Prostějov uspořádal v neděli odpoledne první díl ze seriálu Taneční
čaje. Akce přitáhla do restaurace „Národa“ desítky návštěvníků, především z řad seniorů. Ti si
při živé hudbě kapely Romantika při tanci rádi zavzpomínali na své mládí. „Jsem ráda, že se i
přes velmi teplé počasí parket zaplnil těmi, kteří milují tanec v jakékoliv formě,“ pochvalovala si
Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova.
Další Taneční čaje v prostějovském Národním domě jsou na pořadu 15. a 29. dubna, ten
poslední 6. května.
(mik)

Foto: Michal Kadlec

JEDNOU Taneek v „Národ“
VTOU pro starší a pokroilé...
 Hasiči zasahovali včera v souvislosti se silným větrem i na Prostějovsku, konkrétně tak tomu bylo v Krasicích, v Anenské ulici a také ve Ptení.
 Turnaj ITF do 18 let kategorie I
v malajsijském Kuchingu vyhrál člen
TK Agrofert Prostějov Dalibor Svrčina, Jiří Lehečka se navíc probojoval
do semifinále dvouhry!
 Olomoucký kraj navýší o 275
milionů korun podporu hasičům,
sportovcům a přidá i na obnovu venkova. Jedná se o finanční přebytek
z loňského roku.
 Žákyně VK Prostějov ovládly
během uplynulého víkendu Přebor
Olomouckého kraje 2017/18. Starší
uhájily v sobotu 7. dubna své průběžné prvenství, mladší o den později
zvládly poslední turnaj už jako jisté
vítězky soutěže.
 Prostějovský magistrát zaměstná
ještě více osob vykonávajících veřejně prospěšné práce, když z desítky
takto zaměstnaných se počet zvedá
na čtrnáct.

ZVÝHODNÌNÉ
PØEDPLATNÉ
608 960 042

17102711286
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Česká jednička se s Edanem Lešemem vůbec nepárala. Veselý od prvního míče diktoval tempo a sbíral vítězné body. Soustředěným výkonem
si šel i pro úspěchy při podání soupeře a jedinou hru soupeři dovolil až v
koncovce druhé sady. „Utkání mělo
jedinou vadu. Nepodařilo se mi vyhrát dvakrát 6:0. Taková příležitost
se jen tak nenaskytne. Byla by to
třešnička na dortu. Ale nevadí. Dů-

První den bez
ztráty kytièky

OSTRAVA První utkání v evropsko-africké zóně tenisté
České republiky zvládli. O uplynulém víkendu porazili v rámci druhého kola nižší soutěže
Davis Cupu Izrael 3:1 a jediné
vítězství je dělí od návratu mezi elitu do Světové skupiny.
Všechny tři body uhrála dvojice
hráčů TK Agrofert Prostějov Jiří
Veselý - Adam Pavlásek. V nejkratším možném čase tak bylo
hotovo, čtvrtý duel se odehrál
jen z povinnosti a naskočil do
něj debutant Šafránek.

výsledkový servis

23

přitom 98. hráč světa Dudi Sela, nej- Zmobilizovali síly, získali jeden brejk
větší hvězda soutěže. Pavlásek ztratil a ten už udrželi. „Byl to těžký zápas.
první sadu, pak ale výrazně přidal a Začali jsme skvěle, ale poté se Izraelci
bojovným výkonem přehrál zkuše- otřepali, mladý Oliel začal výborně reného protivníka. „Já mám strašně turnovat. Ale jsem velmi rádi, že jsme
rád výzvy. Hrát doma pro zemi, stát, to zvládli. Prospěla nám krátká pauza
pro vlajku. Tohle je pro mě strašně po druhém setu, po které jsme se na
cenná výhra. Navíc tolik potřebná. kurt vrátili koncentrovaní a šli za naším
Byla to pro mě skvělá premiéra,“ ra- cílem,“ poznamenal Pavlásek.
Za rozhodnutého stavu poté prohrál
doval se z úspěchu Pavlásek.
debutant Václav Šafránek s Jišajem
Rozhodující
Olielem, získal ale první daviscupobod v deblu
vou zkušenost, což se může v dalších
Do klíčového duelu nastoupili úspěšní letech hodit. „Bylo lepší, že jsem
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Utkání 2. kola evropsko-africké zóny Davis Cupu

český tým DO BARÁŽE

Tenisté z Prostějova poslali

letos slavíme jubileum...
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nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila?
LKapitán mě zná dokonale z Prostějova.
Dal mi důvěru, jsem za to vděčný a chci
ji pokaždé splatit. Pomohl mi i v zápase.
Radil, ať hru zrychlím a snažím se výměny zkrátit. Taktika fungovala dokonale.“
 Očekáváte, že vám výkony z
Davis Cupu pomůžou i na dalších
turnajích?
„Bylo by skvělé, kdyby mě zápas proti
Izraeli nakopl. Věřím, že formu udržím a v žebříčku půjdu nahoru. Výkonnostní rozdíl mezi hráči v první a
druhé stovce žebříčku není velký. Ale
přece jen, první stovka je sen každého
tenisty.“

zápas na dva vítězné sety. Jaké to
bylo?
„Musím přiznat, že to bylo hodně
nezvyklé. Na tři vítězné sety se hraje
jinak, jiné jsou i taktika a strategie.
Hlavně že se nám podařilo získat potřebné tři body.“
 Utkání jste odehrál se zdravotním limitem. Bylo to hodně nepříjemné?
„Ještě před daviscupovým týdnem
jsem si na tréninku v Prostějově podvrtl kotník. Při podání. Sám nevím,
jak se to stalo... Chvíli to pobolívalo,
ale věděli jsme, že zápas zvládnu.
Chtěl jsem hrát a pomoci k postupu.
To se povedlo. A to jediné je důležité.“

„Snažili jsme se pro celý tým zajistit maximální servis, což se povedlo. Hráči se
odvděčili dobrými výkony a výhrou. Jediná složitější chvilka přišla ve druhém
setu čtyřhry, i tu ale kluci překonali. Hodně nám pomohli diváci, kteří jsou v
Ostravě tradičně skvělí. Vnímáme jejich podporu, stejně tak i vstřícnost ze strany
vedení města a kraje. Pokud budeme v baráži hrát doma, zůstaneme pravděpodobně v Ostravě. Jen bychom se vrátili do velké haly ve Vítkovicích.“

oèima miroslava èernoška:

OSTRAVA S pozicí lídra týmu se
Jiří Veselý v daviscupovém utkání
proti Izraeli vypořádal skvěle. Věděl, že se od něj očekávají pouze
výhry. A o ty se přičinil. „Na to, že
jsem byl ve dvouhře velkým favoritem, to byl solidní výkon,“ hodnotil své vystoupení český tenista.
 Bylo utkání tak jednoduché,
jak napovídá výsledek?
„Soupeř nebyl tak kvalitní jako v
předchozích letech, kdy jsme hráli
světovou skupinu. Hráči soupeřů
byli ze světové dvacítky nebo třicítky. Proto se to teď těžce srovnává.
Prostě jsme naši roli favorita zvládli.“
 Zkusil jste si daviscupový

Veselý: „Byly to
olidní výkony!“

OSTRAVA Příjemným překvapením byl výkon Adama Pavláska,
který při své singlové premiéře
porazil zkušeného Selu a přispěl i k
úspěchu deblu. „Kdybych hrál na
turnajích tak, jako v Davis Cupu,
jsem na žebříčku někde jinde,“
usmíval se po postupu Pavlásek.
 Pomohla vám k výbornému výkonu i atmosféra v hale?
„Rozhodně ano. Miluju hrát v Česku
před českým publikem. O Ostravě
to platí dvojnásobně. Jsem tady skoro doma. Fanoušci byli skvělí, takové
nám můžou všechny ostatní týmy jedině závidět.“
 Jak vám pomohly v singlu rady

přeje si Adam Pavlásek

„Takhle hrát i na turnajích,“

Erlich a Izraelci srovnali krok. Čechům ny nervózní. Příště to bude lepší,“
pomohla pauza před třetím setem. uvedl debutant Šafránek.
(lv)

ležitý je získaný bod a ten jsem do singlisté z prvního hracího dne a na mohl první zápas v národním dre;+J ' , ! , ,$%
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C $ \ % ! $q, UW"  *
FXY [FX@\ kabiny přinesl,“ konstatoval Veselý. kurtu zpočátku dominovali. Ve druhé su odehrát za rozhodnutého stavu.
Druhý bod získal Pavlásek, který ab- sadě se však výrazně zvedl zkušený Hlavně na začátku to bylo z mé stra $ ?@
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BYLI JSME
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TUBLATANKA A CITRON
VYPRODALY „KASKO“
PROSTĚJOV Již třetí pokračování Souboje rebelů odstartovalo na jaře turné kapely Citron, která si
tentokrát přizvala na své cesty po republice slovenskou Tublatanku. Obě hudební seskupení jsou
na scéně již více než pětatřicet let, přičemž za tu dobu vyprodala nejednu halu či festival. Nejinak
tomu bylo uplynulou sobotu v prostějovském Společenském domě. Zcela zaplněný sál zažil další
pořádně rockový nářez, u kterého Večerník prostě nemohl chybět!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Josef
POPELKA
Turné, se kterým obě kapely vyráží
nejen po Česku, ale také Slovensku,
odstartovalo v Ostravar aréně, aby
hned následující den potěšilo své
příznivce v Prostějově. A že jich
do Společenského domu přišlo...
„Fronta, jakou jsem tady snad ještě nezažil,“ poznamenal fanoušek
Standa. A měl naprostou pravdu.
Had natěšených příznivců se před
zazněním prvních tónů táhl Komenského ulicí až na tržnici. Jak se
ale říká, kdo si počká, ten se dočká.

A dočkali se všichni rockuchtiví
fandové obou legendárních kapel.
Tublatanka na sérii vystoupení
po jedenácti českých a deseti slovenských městech přichystala
výběr svých největších hitů k 35.
výročí svého vzniku a Citron přišel s programem připomínajícím
jeho nejúspěšnější desku Radegast
i novinku Rebelie rebelů. Vypisovat
úspěchy či diskografii těchto česko-slovenských rockových legend by
bylo asi nošením dříví do lesa, samotné představení na jednom pódiu bylo
samo o sobě nejlepší vizitkou, jakou
se obě skupiny představily.
Zcela zaplněný sál si řádně zanotoval
při tónech těch nejznámějších skladeb, jakými jsou Ja sa vrátim, Skúsime
to cez vesmír, Láska, drž ma nad hladinou či největší hit této slovenské

rockové kapely Pravda víťazí. České
legendy v čele s Láďou Křížkem odstartovaly již třicetiletou skladbou
Radegast ze stejnojmenného alba.
Další pecky jako Uragán, V řetězech
spoutaní, Už zase mi scházíš nebo další velmi emotivní píseň Už couvám
nenechaly nikoho v sále na pochybách, že legendy stále žijí. Umocnila
to i nestárnoucí Tanja, která jako host
nemohla na turné rozhodně chybět.
Opravdovým finále pak bylo společné vystoupení obou kapel,
kde ve zcela nové písni Silní a nezlomní uslyšeli fandové všechny
hlasy, tedy Ladislava Křížka, Tanju a Maťa Ďurindu. „Češi a Slováci
jsou velmi podobní lidé. Do písničky
jsme chtěli dostat, že i přes rozdělení
Československa v nás zůstává síla
přátelství. Je to nezlomná síla, která
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v přátelích zůstane navždy. Písnička je
napsaná citlivě, jedná se o rockovou
baladu, což možná od nás mnoho lidí
nečekalo. Nechtěli jsme nějaký hard
rock, ale pohladit duši,“ vysvětlil Ve-

černík zpěvák Tublatanky Maťo Ďurinda. Exkluzivní rozhovor s legendou česko-slovenské hudební scény
najdete v jednom z dubnových čísel
Večerníku.

Dodejme, že každý návštěvník koncertu dostal jako dárek maxi singl
zahrnující výše zmíněnou společnou
píseň a čtveřici dalších top songů česko-slovenských legend.

KVALITA Nina Herelová: „Máme

trochu výsledková kopie. „Byl to z naší
strany lepší výkon než v Prostějově. Protivník je koncentrovaný a ve více činnostech
o level lepší, taková je realita. My jsme otočili hráčky na krajních pozicích, ani to však
nestačilo na vyrovnaný průběh. Zlepšila se
přihrávka i servis, ale bylo to málo, neboť
na síti je soupeř významně na jiné úrovni,“
konstatoval kormidelník Králova Pole Marek Rojko.
„Zápas jsme odehráli stejně dobře, jako ten
první v Prostějově. Brněnské hráčky sice
byly o něco lepší na servisu než minule, ale
celkově rozhodla naše vyšší kvalita ve všech
činnostech. Jsem rád za další dobrý výkon
našeho týmu. Všechny holky drží soustředěnost na maximální míře, což je potřeba
a pomáhá nám to přesvědčivě vítězit,“ těšilo lodivoda hanácké družiny Miroslava
Čadu.
Výhled obou stratégů směrem ke středečnímu pokračování semifinálové série je následující. „Třetí vzájemné utkání
chceme odehrát zase o něco lépe a nadělat
soupeři ještě víc starostí než dosud. Zároveň je totiž potřeba mít hráčky dobře připravené na další boje o medaili, k čemuž
by aspoň jedna vyrovnaná partie se silným
Prostějovem určitě pomohla jak herně, tak
psychicky,“ nadhodil Rojko.
„Naším cílem samozřejmě je i potřetí zopakovat kvalitní hru a znovu být v utkání
dominantní jako doteď. Pokud nepolevíme v koncentraci a pořád budeme makat
naplno, mělo by se to povést. V případě
postupu 3:0 na zápasy bychom navíc měli
dostatečný prostor pořádně se nachystat
na finále. To však zatím v hlavách nemáme,
protože v něm nejsme. Musíme jít postupnými kroky a tím nejbližším je třetí výhra
nad Brnem,“ zdůraznil Čada.

Z VERNISÁŽE

18040510371

Na zámku najdete fotografický
$./'01%222
BYLI JSME
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VYHRAJTE LÍSTKY NA...

CHINASKI

O
ARM

ZAD

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás v rámci projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát se jedná o volné vstupy na koncert CHINASKI, který se koná tento pátek 13.
dubna 2018 od 19:00 hodin na půdě Společenského domu v Prostějově.
Těšit se můžete na populární hity i novinky od obměněné sestavy skupiny.
A hned DVOJICE z vás u toho může být díky Večerníku ZADARMO! Soutěž
probíhá od pondělí 9. do čtvrtku 12. dubna. Jestliže správně odpovíte na položenou otázku, máte šanci získat VOLNOU VSTUPENKU pro jednu osobu.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
JAK SE JMENUJE PROSTĚJOVAN,
KTERÝ SE STAL NOVÝM ČLENEM SKUPINY CHINASKI?
Odpovídat můžete na tel. č.: 582 333 433, mobilní telefon 608 960 042 nebo
e-mail: souteze@vecernikpv.cz do čtvrtku 12. dubna, 10:00 hodin. Dva z vás,
na které se usmálo štěstí, budeme kontaktovat ještě v tentýž den.
Proto nezapomeňte UVÉST NA SEBE TELEFONICKÉ SPOJENÍ!

Do Určic zamíří

PROSTĚJOV Lubomír Čížek vytrvale fotografuje už takřka půlstoletí. Jeho zatím poslední výstava
nazvaná Tak trochu jinak II. je od
uplynulého čtvrtka k vidění v prostorách regionálního informačního
centra v prostějovském zámku. Fotografie krajin a městských zákoutí
upravené do podoby připomínající
výtvarnou grafiku na ni sbíral celých pět let.
Číslice II. v názvu expozice odkazuje
na první výstavu, která byla k vidění
v Galerii u Hanáka. Na úvod čtvrteční
vernisáže poprosil fotograf a dlouholetý kurátor výstav v kině Metro 70 Jiří
Andrýsek o tichou vzpomínkou na
svého kolegu právě z Galerie u Hanáka
Alberta Halma, který začátkem března
zemřel. „Tak jo, Albert by nám určitě

Kulturní osobnosti míří

GANGSTEŘI do Městského divadla
V lednu jste mohli v určické sokolovně vidět známého baviče Zdeňka Izera s pořadem Autokolektiv.
A nyní si pro vás v Určicích připravili divadelní představení Finding
Amerika: gangsteři z našeho oddílu prostějovského Divadla Point.
Zhlédnout jej můžete tento pátek
13. dubna od 19:00 hodin v tamní
sokolovně.
Vstupné na „gangstery“ činí 60 korun.
Rezervaci vstupenek můžete provádět
u vedoucí Kulturního klubu v Určicích
Lenky Buřtové, kterou můžete zkontaktovat buď na telefonním čísle 734
714 838, nebo na e-mailu knihovnaurcice@volny.cz. Případně si lístky můžete zakoupit v kulturním klubu v úterý
a ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 nebo od
13:00 do 17:00 hodin.
(tem)
Více čtěte na www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Už tento čtvrtek 12. dubna budou předány Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury a hostitelem bude Městské
divadlo v Prostějově. Noblesu prestižní akci dodá i tradiční průvodce večerem Marek Eben.
„Kromě oceněných se na jevišti představí také kulturní osobnosti. Vystoupí Roman Vojtek, Jiří Lábus, smyčcové trio Inflagranti a regionální hudební skupina
Addams Sisters,“ prozradil manažer spolupořádající společnosti TK PLUS Tomáš Cibulec.
Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury pořádá hejtmanství
a prostějovská agentura bok po boku již po dvanácté. „V regionu je celá řada
umělců, kteří si za svou práci zaslouží uznání. Udělování cen je jednou z možností, jak těmto osobnostem můžeme poděkovat,“ objasňuje pokračování tradice
stávající hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, jenž se zájmem sledoval i průběh hlasování občanů rozhodujících o držiteli Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný kulturní počin. „Vítěze neprozradím, ale hlasování
bylo opravdu hodně vyrovnané a měnilo se každým dnem,“ pousmál se šibalsky
Okleštěk.
U slavnostního vyhlašování nebude ve čtvrtečním večeru chybět ani Večerník.
Těšit se tak můžete na reportáž i exkluzivní ohlasy nejen z úst oceněných. (lv)

řekl, ať neblbneme a necháme toho,“
ukončil Andrýsek symbolickou minutu ticha.
Na samotné výstavě byly k vidění
upravené snímky z Plumlova, Olomouce, Českého Krumlova, Vranova
nad Dyjí a celé řady dalších pozoruhodných míst naší vlasti. „Lubomíra Čížka jako fotografa znám už od
sedmdesátých let minulého století
a proto mohu říct, že si stále vybírá
podobné náměty krajin a městských
zákoutí. Za tu dobu dokonale vytříbil svoji techniku i kompozici. Dobře
přitom ví, že na výjimečnou fotku je
třeba si počkat. A tak trpělivě čeká na
okamžik, který mu přinese to správné
světlo, vítr či mraky. Díky tomu jeho
práce dokonale splňuje požadavek
francouzského malíře Eugena Dela-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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croix, který řekl, že hlavním posláním
obrazu je být svátkem pro oko,“ přiblížil trefně Jiří Andrýsek.
Výstava Lubomíra Čížka Tak tro-

chu jinak II. bude k vidění v prostorách regionálního informačního
centra v prostějovském zámku do
29. dubna.
(mls)

Pondělí 9. dubna 2018
www.vecernikpv.cz


vecerník

Vypadá to, že nejvyšší ženská soutěž České republiky bude mít po roce dalšího
nového účastníka. V zahájené baráži totiž
brněnský Fénix coby beznadějně poslední
kolektiv extraligové tabulky 2017/18 dvakrát na své palubovce podlehl vítězkám
tohoto prvoligového ročníku z Českých
Budějovic. Vstupní mač se přitom nesl
suverénně v režii jihočeského výběru, který následně zvládl lépe i druhou polovinu
venkovní odvety. Nyní tak vede 2:0 na
utkání a v pátek 13. dubna (případně
v sobotu 14. 4.) bude ve své hale proměňovat postupové mečboly.
„Bohužel jsme prohráli i druhý domácí zápas přes lepší výkon, než jaký jsme
předvedli včera. V klíčových momentech
byli hosté důslednější,“ litoval v sobotním
večeru lodivod Fénixu Zdeněk Janoušek.
„Za vydřené vítězství jsme určitě šťastnější, než za to včerejší hladké. Nepodali
jsme tak koncentrovaný výkon, soupeř se
zlepšil na servisu a byl z toho vyrovnaný
souboj. Je nám jasné, že ani za stavu 2:0
série stále není rozhodnutá,“ obezřetně
upozorňoval budějovický kormidelník
Milan Šimonek.
(son)
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vše ve svých rukách“

BRNO, PROSTĚJOV Jako vícehlavá saň chrlící na oběti
oheň z mnoha různých hlav
působí ofenziva prostějovských volejbalistek v probíhajícím play-off extraligy. Jejich
útoky totiž úspěšně finalizuje všech pět zakončujících
hráček a protivnice pak neví,
kam se svou obranou dřív
skočit. Součástí téhle útočné
mašiny je v základní sestavě
VK i slovenská blokařka Nina
Herelová, které Večerník po
dvou semifinálových triumfech nad Královým Polem položil několik otázek.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Očekávala jste tak hladké partie
ve druhém kole vyřazovací fáze?
„Popravdě jsme si s holkama myslely, že nás soupeřky ve druhém utkání
u nich doma víc potrápí. První zápas
jsme na vlastním hřišti zvládly v pohodě, ale v Brně je specifická hala,
nepříjemná na orientaci. A dalo se
předpokládat, že protihráčky do nás
hodně půjdou servisem, abychom
měly potíže na přihrávce a hra se tím
víc vyrovnala. My jsme ale nic takového ve větší míře nepřipustily, znovu
jsme to měly celou dobu pod kontrolou. A nakonec byly oba ty zápasy dost
podobné: úvodní dva sety jasně pro
nás, třetí s menšími problémy.“
Dvakrát jste tedy zvítězily jasně
3:0. Vděčíte za to především svým
dobrým výkonům?
„Řekla bych, že jo. My držíme Brno

Chlumská: vøelé
pøijetí od fanouškù

“

Že Ostrava vyhrála,
nás s holkama docela
překvapilo, zvlášť když
Olomouc doma vyhrála 3:0
a v ve druhém utkání vedla už 2:0.
Další průběh tak může být
zajímavý, ale dá se očekávat,
že si to Olomouc nakonec pohlídá...

skoro pořád pod tlakem počínaje
kvalitním podáním přes solidní obranu až po hodně úspěšný útok, zatímco soupeřkám se nedaří dělat nám
větší starosti na přihrávce. A když
takhle hrajeme svůj volejbal, je herní
rozdíl mezi námi a Královým Polem
docela vidět. Formu máme myslím
dobrou, ale je potřeba dál pokračovat
bez polevení.“
Má to KP tím těžší, že se v útoku
rovnoměrně prosazujete všechny
zakončující hráčky sestavy?
„Samozřejmě. Jakmile máme slušnou
přihrávku, může Katy Weiss rozhazovat nahrávky na všechny různé pozice
a soupeři se to složitě brání. Protihráčky pak často do poslední chvíle neví,
která z nás bude útočit, a my můžeme
z výhodných pozic bodově zakončovat.“
 Vedete 2:0 na střetnutí, třetí
mač hrajete ve středu doma. Může
vás jihomoravský celek ještě vůbec
něčím ohrozit?
„Pokud udržíme příjem na slušné
úrovni, máme všechno ve svých rukách. A samozřejmě musíme zůstat
zdravé, to je klíčová věc. Jestliže budou

splněny tyto podmínky a zůstaneme
koncentrované bez nějakých zbytečných výpadků, měly bychom i ve třetím semifinále potvrdit svou sílu.“
 Jak je důležité postoupit bez
ztraceného duelu?
„Prohrát pochopitelně nechceme.
(smích) A když se nám podaří vítězně zvládnout i třetí zápas série, získáme aspoň klid i dostatek času na
pořádnou přípravu před finále. Trocha odpočinku, regenerace a pak se
důkladně nachystat po všech stránkách na rozhodující boje o titul. To
je ideální scénář, za kterým ve středu
půjdeme.“
 Co říkáte na fakt, že ve druhé
semifinálové dvojici Ostrava zápasově vyrovnala s Olomoucí na 1:1?
„Docela nás to s holkama překvapilo,
zvlášť když Olomouc doma vyhrála
3:0 a v Ostravě vedla už 2:0. Tým TJ je
však hodně bojovný, a jakmile se chytí, dokáže být velmi nepříjemný, zvlášť
ve svém domácím prostředí. Což to
druhé utkání série proti UP potvrdilo.
Další průběh tak může být zajímavý,
ale každopádně se dá očekávat, že si to
Olomouc nakonec pohlídá.“



5%  &$

 Před časem jste musela vynechat několik utkání kvůli bolavému
kolenu. Oč přesně šlo a už je noha
v pořádku?
„Doktor říkal, že jde o klasické skokanské koleno. To znamená únavová
záležitost projevující se bolestí. Proto
jsem měla noze ulevit, a když to nestačilo, dostala jsem do kolene speciální
injekci s kyselinou hyaluronovou. Ta
sice nepomáhá hned, ale za nějakou
dobu se má bolest zmenšovat. Což
se v mém případě naštěstí stalo, navíc
mi trenér v případě potřeby vycházel
vstříc částečnými úlevami z přípravy.
Teď už však hrajeme závěr ligového
play-off a to se musí jít i přes bolest.
Pojedu tedy naplno až do konce sezóny.“

Venku vékáčko rozbilo soupeře hlavně útokem
BRNO Žádné dva volejbalové zápasy nemohou být úplně stejné,
i v tom spočívá krása sportu (nejen) pod vysokou sítí. Pokud však
řekneme, že se druhé extraligové semifinále mezi ženami Brna
a Prostějova hodně podobalo prvnímu vzájemnému utkání v sérii,
budeme velice blízko pravdě.
Hanácký tým měl znovu jasně navrch, když úvodní dva sety diktoval

dění na hřišti suverénně a ve třetím
už o trochu méně dominantním
způsobem – tak jako předtím doma.
Ostatně i výsledky jednotlivých sad
vyzněly takřka totožně, byť logicky se
zrcadlově otočeným skóre: v prostějovské hale Sportcentra DDM 25:12,
25:14 a 25:18, v brněnské Městské
hale míčových sportů 14:25, 13:25
a 19:25. Výběr KP tudíž v odvetě získal dohromady jen o dvě výměny víc.

Podobnost obou duelů navíc spočívala
i ve statistických údajích. Kolektiv VK
opět pronikavě kraloval v útoku a lepší
byl také na servisu, zatímco u dalších
dvou činností došlo přece jen k posunu. V případě blokování ve prospěch
favorita, naopak na příjmu se v souboji
číslo dva tentokrát víc dařilo Jihomoravankám. Ani to jim ale k většímu
ohrožení papírově silnějších protivnic
nepomohlo, protože žádná z oveček

Marka Rojka nedosáhla ani desetibodové osobní hranice. A absolutně
prosadit se nedokázaly hlavně smečařky. Naproti tomu všechny zakončující
svěřenkyně Miroslava Čady se srovnaly
mezi třinácti a deseti dosaženými body,
což představovalo nezadržitelnou palebnou sílu vedoucí k dalšímu vítězství
vékáčka přesvědčivým rozdílem.
Podrobné statistiky najdete
na www.vecernikpv.cz
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0:3
VK PV
stav série: 0:2

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 1:0, 1:2,
3:2, 3:8, 4:9, 8:9, 9:10, 9:13, 10:18,
12:18, 12:22, 14:23, 14:25. Druhý
set: 0:5, 2:7, 5:7, 5:9, 6:12, 8:12,
10:15, 12:15, 12:19, 13:25. Třetí
set: 1:0, 1:2, 4:2, 4:7, 5:11, 8:11,
8:13, 10:14, 10:17, 13:17, 18:22,
18:24, 19:25.
BRNO Prostějovské volejbalistky
si cestu do titulových bitev UNIQA
extraligy zatím nijak nekomplikují. Ve druhém utkání semifinálové
série opět jasně přehrály Královo
Pole, ačkoliv tentokrát nastoupily
na brněnské palubovce a kromě

soupeře tak musely překonávat
i venkovní prostředí. Neměly s tím
žádné větší potíže, tudíž při zápasovém vedení 2:0 mohou rozhodnout o svém postupu do finále už
ve středu 11. dubna od 17:00 hodin doma.

Původní reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
V důležitém úvodu střetnutí trvalo jen
chvíli, než hostující tým získal výraznou převahu. Zlomový byl stav 3:2,
kdy přišla na servis Trnková a vydařenou pasáží s tlakem i bez chyb vékáčko otočilo šesti body za sebou na 3:8.
Něco podobného však vzápětí předvedl také domácí celek. Při podání
Pene dostal do problémů soupeřovu

přihrávku a skóre rychle téměř srovnal - 8:9. Nemalý význam pak mělo, že
Hanačky na tuhle odpověď okamžitě
reagovaly novým náporem. Brňanky
dělaly mnohem víc nevynucených
hrubek, na což doplatily propadem do
opětovně větší ztráty (9:13, 10:18).
Favoritky zde těžily z dominantního
útoku, pomohly si též několika vítěznými bloky. A zahajovací dějství nabralo bleskový spád - 14:25 a 0:1.
Naděje Králova Pole spočívala jedině
v tom, že přestane tolik kazit. Jenže
hned v nástupu do druhé části prostějovské družstvo navázalo pokračováním skvělého výkonu a nasadilo
k trháku 0:5. Podobně jako v prvním
dílu zvládla jihomoravská děvčata dílčí měrou zkorigovat (5:7), načež se
taktovky znovu pevně chopily herně
vládnoucí ženy VK - 6:12. Jejich panování však už nemělo takovou jed-

noznačnost, protivnice postupným
zlepšováním svého projevu zadělaly
na dramatičtější průběh - 12:15. Nicméně tato chiméra se záhy rozplynula. Stačilo přitlačit podáním, zpřesnit
mezihru a Čadovy svěřenkyně rázem
zase drtily. Koncovka vyzněla absolutně suverénním způsobem - 13:25
a 0:2.
Poté ovšem přišel start třetí sady
a v něm dosud nej úsek ze strany KP,
Rojkova parta vedla 4:2. Aby tuhle
mírnou výhodu okamžitě ztratila
- 4:7. Klíčovou úlohu přitom měl stejně jako ve vzájemném duelu číslo
jedna - účinný servis obhájkyň titulu v kombinaci se slabší přihrávkou
loni bronzového mančaftu. Horké
a spol. stačila po menších výpadcích
vždy jen chvilka, než se znova jaly
předvádět špičkový volejbal, na který
Brno marně hledalo odpověď - 5:11.
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Prostějov (son) - Fotbalistovi soupeře
Cristianu Ronaldovi turínští příznivci
tleskali až poté, co v utkání Champions League vstřelil spektakulární gól
nůžkami (byť do sítě jejich Juventusu).
To volejbalistka Markéta Chlumská
se dočkala srdečných reakcí ze strany
prostějovských fandů hned od začátku
duelu svého KP Brno na Hané. Na rozdíl od věhlasného Portugalce však ona
má výhodu v tom, že za VK v minulosti
dlouhých pět let hrávala a během svého tamního působení se stala druhou
nejdéle sloužící hráčkou mistrovského
klubu po legendární Solange Soares.
Následně odešla právě do mateřského
Králova Pole, kde před dvěma roky ze
zdravotních důvodů ukončila aktivní kariéru. V zimě se k ní však vrátila,
když se mezitím stala poprvé matkou.
A ve středu 4. dubna šlo o premiérové
vystoupení Chlumské na hřišti Prostějova od jejího volejbalového comebacku. Někteří z domácích fans na ni
volali hned po svém příchodu do haly
Sportcentra DDM, zatímco při oficiálním nástupu brněnského družstva na
palubovku a ohlašování jednotlivých
jmen se právě Markéta dočkala dost
hlasitých ovací. Skoro jako samotné
plejerky vékáčka. Úvodní mač semifinálové série extraligy se jí pak docela
povedl, při hladké porážce Jihomoravanek určitě byla jednou z nejlepších žen
hostujícího kolektivu. A po zápase za ní
přišlo několik hanáckých fanoušků staršího věku, aby „svou“ Markétku osobně
pozdravili, objali a prohodili aspoň pár
slov. „Bylo to od místních lidí hrozně
milé a příjemné, za takové přijetí moc
děkuji,“ ocenila Chlumská.

Do Final Four prošlo
„jen“ Conegliano
Prostějov (son) - Evropská Liga mistryň 2017/2018 ve volejbalu již zná
složení svého závěrečného turnaje Final
Four. A ze dvou italských přemožitelek
žen VK Prostějov v základní skupině B
této soutěže postoupil mezi čtyřčlennou elitu nejvyššího klubového poháru
starého kontinentu nakonec „pouze“
jeden tým. Stalo se jím Conegliano, jež
po domácím smetení Kazaně 3:0 uhrálo v ruské odvetě potřebné dva sety při
porážce 2:3. Naopak Novara nevyužila
prvního vítězství 3:2 na půdě Galatasaray Istanbul, neboť ve vlastní hale tomuto soupeři podlehla 1:3 a vypadla. Ve
třetí dvojici play-off jiný turecký gigant
a obhájce trofeje Vakifbank Istanbul
dvakrát jasně přejel švýcarský Curych
3:0. Pořadatelem Final Four a jeho už
předem jistým účastníkem přitom je
rumunská Alba Blaj.
Champions League žen 2017/18
– výsledky 1. kola play-off: Volero
Curych (Švýcarsko) – Vakifbank Istanbul (Turecko) 0:3 (-17, -22, -21) a Vakifbank Istanbul – Volero Curych 3:0
(12, 14, 17), Imoco Conegliano (Itálie)
– Dynamo Kazaň (Rusko) 3:0 (19, 18,
17) a Dynamo Kazaň – Imoco Conegliano 3:2 (15, -21, -20, 17, 13), Galatasaray Istanbul (Turecko) – Gorgonzola
Novara (Itálie) 2:3 (-21, 7, 16, -21, -10)
a Gorgonzola Novara – Galatasaray
Istanbul 1:3 (24, -20, -17, -19).
Champions League žen 2017/18 –
semifinálové dvojice závěrečného Final Four (5. a 6. května v Bukurešti):
Alba Blaj – Galatasaray Istanbul, Vakifbank Istanbul – Imoco Conegliano.

Ani určité trable na příjmu papírově
silnější ansámbl příliš nevykolejily,
neboť jinými zbraněmi vrátil oživené protihráčky zpátky dolů (z 8:11
na 10:17). Leč úplný závěr mače držely až do stavu 18:22. Triumf hospřece jen přinesl nejrovnocennější tí to ale neohrozilo - 19:25 a 0:3.
boj, když domácí plejerky dotáhly na
Statistiky z utkání
13:17 a čtyřbodové manko následně
najdete na straně 22
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Marek ROJKO - Královo Pole Brno
„Rozdíl v kvalitě mezi oběma týmy je velký jak na podání a příjmu, tak i v útoku
a na blocích. Dnes jsme přihrávali o něco lépe než minule, ale přesto nám hodně
silný soupeř nedal kromě třetího setu žádnou šanci. Tlak prostějovské kvality je
obrovský, my i tak budeme dál čekat na svou šanci.“
Miroslav ÈADA - VK Prostìjov
„Zápas jsme odehráli stejně dobře, jako ten první v Prostějově. Brněnské hráčky
sice byly o něco lepší na servisu než minule, ale celkově rozhodla naše vyšší kvalita
ve všech činnostech. Jsem rád za další dobrý výkon našeho týmu a určitě budeme
chtít stejně hladce zvládnout i třetí utkání série doma.“
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milujeme

volejbal

JEDNIČKA VK PODLE

VEČERNÍKU
VERONIKA TRNKOVÁ

Adeptek na naše pomyslné ocenění za výkony
v uplynulém týdnu bylo mezi prostějovskými volejbalistkami tentokrát více, neboť všechny členky
základní sestavy odehrály výborně oba semifinálové duely proti KP Brno. Nakonec jsme ale
vybrali možná nejméně nápadnou, ovšem tím
platnější plejerku vékáčka. Trnková totiž ve
středečním utkání číslo jedna sice dosáhla jen
sedmi bodů, leč útočila přitom se stoprocentní úspěšností (!), což se podaří málokdy. Že
navíc nešlo o náhodu, to potvrdila v sobotním
druhém zápase. Tam zaznamenala deset bodů
při znovu extrémně vysoké úspěšnosti zakončení
83 procent a navíc přidala jak na servisu (tři esa),
tak obranou na síti (dva vítězné bloky). Mladá blokařka Veronika prostě válela!

Z VÉKÁČKA 

90

Když budeme upřímní, tak víc než tuzemských soupeřek se prostějovské
volejbalistky obávají zdravotních problémů ve svém hráčském kádru. Zvlášť
výpadek kterékoliv členky základní sestavy by mohl být pro plánovanou obhajobu mistrovského titulu citelnou komplikací. Nemluvě o tom, kdyby ženstvo
VK náhle přišlo o dvě opory, či dokonce
ještě o víc. Proto se zkraje minulého
týdne červeně rozzářilo varovné světlo
při zjištění, že do týmu vékáčka zavítalo
nijak tuctové onemocnění. „Naštěstí ale
postihlo pouze mě. Dva dny jsem musel
zůstat doma, protože mě sklátily vysoké
horečky. A holky si ze mě hned dělaly
srandu, že to bylo za celých deset mých
prostějovských let poprvé, co jsem kvůli
nemoci chyběl na tréninku. Vzpomínal
jsem – a asi je to vážně tak,“ usmíval se
kouč Miroslav Čada ve středu, kdy už
mu bylo trochu lépe a nechyběl tudíž při
otevíracím duelu semifinále s KP Brno.
„V rámci možností se však držím od hráček trochu dál, aby to ode mě nechytily,“
upozornil trenér.

Jen devadesát výměn z celkového počtu 240 získaly hráčky KP
Brno v dosavadním průběhu semifinálové série extraligy žen. To
znamená, že volejbalistkám VK
Prostějov patřilo za dva absolvované zápasy výměn 150, což
je přesně 62,5 procenta ze všech.
Jasně to vypovídá o jejich výrazné
herní převaze nad soupeřkami.

Jak to vidí
KAPITÁNKA

aneb pohled
Kathleen Weiss

VÝHODNÉ
jUk l
608 960 042

„První semifinálové utkání jsme zvládly opravdu velice dobře ve všech aspektech hry. Zápas jsme si usnadnily skvělým servisem, naopak soupeřkám se moc nedařilo. A proto to
bylo tak jasné. Z vydařeného vstupu do série jsme samozřejmě měly radost, ale zároveň
věděly, že v Brně to bude určitě těžší. Tamní hala je specifická a nehraje se v ní zrovna
jednoduše, navíc soupeřky měly velkou motivaci něco se sérií udělat. Přesto jsme věřily, že
i venkovní zápas bude hlavně o nás, o našem vlastním výkonu. Potřebovaly jsme udržet
stoprocentní koncentraci, v ničem nepolevit. A jasným cílem bylo podruhé zvítězit, v ideálním případě zase bez ztraceného setu. Tohle všechno se stoprocentně povedlo, když
jsme dvě sady druhého vzájemného duelu odehrály úplně bez problémů a jen ve třetí
to bylo trochu vyrovnanější. Celkově spokojenost a už se těšíme na třetí souboj ve středu
doma. Cíl je opět stejný: dobrým výkonem hladce vyhrát. Tím bychom potvrdily jasný
postup do finále extraligy, což pochopitelně chceme.“

Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

$kU #_ k;k l$ #
Marek
Sonnevend

Ženy VK smetly Brno jasně na svém i jeho hřišti
a ve středu budou doma proměňovat postupový mečbol

PROSTĚJOV Desátá účast v extraligovém finále za sebou je pro volejbalistky VK Prostějov na dosah. A pokud patříte k těm, kteří v semifinále elitní české soutěže 2017/2018 proti Královu Poli očekávali nějaké větší komplikace, nemusíte mít žádné obavy. Obhájkyně devíti
mistrovských titulů z předchozích devíti let totiž moravskou sérii zatím ovládají svou koncentrovanou herní silou a díky tomu vedou již
2:0 na střetnutí. Jestli zvítězí i napotřetí ve středu 11. dubna od 17:00
hodin v domácím prostředí haly Sportcentra DDM, projdou zase do
bitev o zlato.Tam je nejspíše bude čekat stejně jako loni hanácké derby proti arcirivalovi z Olomouce...
Původní zpravodajství
pro Večerník

ŽHAVÁ NOVINKA

Nemoc! Naštìstí
„jen“ u Èady

I SEMIFINÁLE VLÁDNE PROSTĚJOVSKÁ

?@QX[($Q
TUHLE JÍZDU!

Pokud se nestane něco nepředpokládaného, tak jsem s maximální pevností přesvědčen, že ženy VK Prostějov dospějí k přesvědčivému zisku dalšího mistrovského titulu. Tím pádem ovládnou extraligovou soutěž podesáté v řadě za sebou
a to bude důvod k velké slávě. Která však zůstane se značnou pravděpodobností
nadlouho poslední.
Proč? Je veřejným tajemstvím, které stále víc prosakuje ven, že časy výsledkové
hojnosti prostějovského volejbalu a jeho výrazných úspěchů po aktuální sezóně
nejspíš skončí. Podle všech dosavadních indicií půjde vékáčko do pronikavého
ekonomického útlumu, jenž hráčský kádr připraví o drtivou většinu největších
hvězd.
Vybuduje se takřka úplně nové družstvo postavené na řadových ligových plejerkách (při vší úctě k nim), převážně mladší generace. S tím, že by v kolektivu
přece jen neměly chybět některé kvalitnější tahounky, aby hanácký hegemon
uplynulé dekády nespadl mezi tuzemskou elitou dospělých někam úplně dolů.
Prý ještě existují různé varianty, nakolik silný vlastně hanácký mančaft po blížícím se pouštění žilou bude. Nejreálnější asi je varianta odpovídající středu
tabulky UNIQA extraligy, ovšem podle objemu reálně sehnaných financí
může asi nakonec být o něco lépe (= boj o medaile), nebo naopak hůře (= boj
o záchranu). Každopádně se nyní stále pohybujeme jen v oblasti podložených
spekulací.
S jistotou se ovšem dá tvrdit jedna věc uvedená v titulku tohoto zamyšlení.
Abychom si všichni společně užívali parádní volejbalovou jízdu VK, dokud
ještě hraje na špičkové mezinárodní úrovni a svou krásnou hrou rozdává svým
fanouškům spoustu radosti. Jestli totiž v zákulisí nedojde k razantnímu obratu
probíhajícího dění, čekají nás poslední top zápasy slavné éry Prostějova pod vysokou sítí. Byť úplně by zdejší volejbal skončit určitě neměl. Leč taková síla jako
dosud už z něj sálat nebude.

Marek
SONNEVEND
Do medailových bojů vstoupily prostějovské ženy impozantně, jak se na jednoznačné favoritky sluší a patří. Na své palubovce
jihomoravské soupeřky dvě sady doslova
drtily, až během třetí trochu povolily. Přesto důležitý první mač opanovaly 25:12,
25:14 a 25:18, což jakékoliv teorie o vy-

rovnanějším měření sil zmuchlalo i hodilo
do koše. „Zápas jsme odehráli výborně
a hodně si pomohli dobrým podáním.
Soupeř měl tím pádem velké problémy na
přihrávce, žádná protihráčka nás útočně
víc neohrožovala. Naopak my jsme se vyrovnali s brněnským servisem a předváděli
vysokou kvalitu celou dobu s jedinou slabší pasáží uprostřed třetího setu. V součtu
musím holky pochválit za hodně dobrý
výkon,“ pochvaloval si ve středečním podvečeru kouč vékáčka Miroslav Čada.
„Rozhodující bylo, jak nás Prostějov zlikvidoval na servisu. Ve svém tlaku vůbec

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Marek Sonnevend

nepolevoval, utkání tak bylo trochu vyrovnané pouze chvilku v úvodní sadě a jeden
úsek během třetí. Jinak to bylo z naší strany
velice slabé,“ lamentoval naopak trenér KP
Marek Rojko. Oba kolegové už přitom
mysleli i na sobotní pokračování série v jihomoravské metropoli.
„Musíme být připravení na to, že se soupeř
zlepší, a být v plné pohotovosti. V jejich

hale bude brněnský servis určitě mnohem
účinnější než u nás a celkově oni udělají
maximum, abychom se dostali pod citelnější tlak. Největší šance KP přitom
spočívá právě na podání, s čímž počítáme
a nachystáme se na to. Podstatné tedy bude
zvládnout příjem a potvrdit svou kvalitu
dalším dobrým výkonem,“ plánoval Čada.
Jeho protějšek hovořil podobně, byť
z opačné strany. „Abychom měli proti Prostějovu šanci, musíme bezpodmínečně
stabilizovat přihrávku. Alespoň částečně.
Naše práce teď bude jednoznačně mířit právě k příjmu a také k servisu, neboť
v play-off tyhle činnosti často rozhodují.
Kromě toho budeme chtít v sobotu využít výhody domácího prostředí, co nejvíc
to půjde. Zbraně rozhodně neskládáme,
zkusíme sérii vyrovnat,“ zůstával bojovně
naladěn Rojko.

Pondělí 9. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


Kmeny na Robinsonově ostrově
se sloučily. CO NA TO MARTIN?
FILIPÍNY, PROSTĚJOV A je to tady! Robinsonův ostrov zažil jeden ze svých vrcholných momentů. Dosud soupeřící
kmeny Manobo a Kalinga se sloučily. Stalo se tak v posledním dílu, který byl na obrazovce TV NOVA k vidění uplynulou středu. Po vyloučení jednoho z největších tahounů
kmene Manobo Dominka začíná na ostrově pořádně přituhovat. Co nyní čeká Martina Složila z Prostějova, jehož
vlasy si zamilovaly tisíce fanynek?

Martin ZAORAL
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Foto: Instagram @nitramazuols

Bude už příště hotovo?
Jenže žádný rovnocennější boj se v Brně
o uplynulém víkendu nekonal. Hanačky
znovu kralovaly, a to velmi podobně jako
předtím na prostějovské půdě. Dva sety
nepustily své soupeřky skoro k ničemu,
načež byla třetí sada poněkud zajímavější,
leč bez vážnějšího ohrožení triumfu VK.
Řečí čísel 14:25, 13:25 a 19:25, tedy tak

společnost
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PROSTĚJOV Již čtvrtý ročník soutěže
ve vaření kotlíkových gulášů chystají organizátoři na sobotu 12. května. Setkání
gulášových mágů se uskuteční opět v Kolářových sadech v Prostějově. Veškerý
výtěžek z akce poputuje na transparentní účty zřízené Okrašlovacím spolkem
města Prostějova pro Zdeňku Kotyzovou
a Davídka Vítka. Organizátoři hledají další
soutěžní týmy!
1*  %&
Festival pořádají Okrašlovací spolek Prostějov
a majitel Maďarských specialit Jiří Petricius pod záštitou Zdravého města Prostějov.
Bude se jednat o zábavný den, který odstartuje v devět hodin ráno soutěží ve vaření
kotlíkových gulášů, do které organizátoři hledají další soutěžní týmy. „Ty se mohou
přihlásit na e-mailové adrese j.petricius@seznam.cz, odkud budeme rozesílat i další
informace,“ prozradil Jiří Petricius.
„Děti si užijí zábavu nejen na skákacím hradu, ale na různých atrakcích, malováním
obrázků na obličej či při aktivitách městské policie. Teddy od Princezny představí
králíčky, které si děti budou moci pohladit, pro dospělé návštěvníky nabídne akce
zhlédnutí naleštěných strojů motorkářů či ukázku sebeobrany i zadržení pachatele,“ vyjmenovala část programu Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova.
Soutěž gulášů bude vyhodnocena kolem třinácté hodiny, následovat bude volná
zábava. Celé odpoledne budou provázet hudební vystoupení, mimo jiné vystoupí
skupina Kalibos. Letošní novinkou je tombola, ve které budou zajímavé ceny, třeba
poukázky do Zlaté farmy, do zámku Plumlov, kadeřnictví, letních zahrádek a podobně. „Vstupné je dobrovolné, výtěžek akce bude věnován Zdeničce Kotyzové
a Davídku Vítkovi ze Ptení,“ prozradila Milada Sokolová.
Takže neváhejte a udělejte si dvanáctého května čas. Určitě nebudete litovat, stejně
jako vaše smysly – čich, chuť, zrak i sluch.
(red)

+/28ÿ(/$329Ì.(1'8+/É6Ì8./,=(12
Dobrovolníci našli lyže, křeslo a také podprsenku!

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov

VIDEO&FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

Ostravský obrat vyrovnal sérii s Olomoucí
A v baráži mají České Budějovice
navrch nad brněnským Fénixem
PROSTĚJOV Kromě semifinálového měření sil mezi volejbalistkami
VK Prostějov a KP Brno probíhají
v UNIQA extralize žen ČR 2017/2018
další dvě velmi důležité série. Pojďme
se na ně trochu blíže podívat.

UP Olomouc vs. TJ Ostrava

1:1 na zápasy

Olomouc-Ostrava3:0(24,18,10)aOstrava-Olomouc3:2(-19,-15,20,23,13)
Hanačky zvládly dramatickou koncovku
první sady úvodního semifinálového du-

elu, kdy sice zahodily čtyři setboly v řadě
od stavu 24:20, ale vzápětí pátý proměnily na 26:24. Poté už měly vstupní souboj
jasně pod kontrolou a totéž se dalo dlouho říct o druhém vzájemném střetnutí
na severu Moravy. Leč Ostravanky ani
za zdánlivě rozhodnuté situace nesložily
zbraně, aby mohutným vzepětím senzačně otočily z 0:2 na 3:2. Ve čtvrtém dějství
přitom zvrátily nepříznivé skóre 13:17
a 20:22, v rozhodujícím tiebreaku finišovaly z 11:13 na výsledných 15:13!

„My jsme odstartovali vlažně a koukali,
jak hraje soupeř. Až ve třetím setu jsme ho
dostali pod tlak a utkání začali otáčet. Rozhodla naše bojovnost. A pomohly hráčky,
které přišly na hřiště z lavičky, taky fanoušci
byli výborní. Teď je série 1:1, což je nový
začátek. Hlavně musíme být agresivní,“
hodnotil po sobotním zmrtvýchvstání
trenér TJ Zdeněk Pommer. „My jsme
v hlavách už vyhráli, ale jak se Ostrava chytila, tak jsme potom bojovali proti soupeři,
divákům i rozhodčím. Což bylo hodně

těžké,“ řekl kouč UP Jiří Teplý s následnou
dost ostrou stížností na zmíněné sudí včetně jejich poslání do pr….
Série každopádně bude pokračovat ve
středu 11. dubna na Hané a poté v sobotu
14. 4. nedaleko hranic s Polskem.

Fénix Brno vs.
VK Èeské Budìjovice

0:2 na zápasy

Fénix - Budějovice 0:3 (-18, -15,
-11) a Fénix – Budějovice 1:3 (-21,
18, -22, -19)

$ !3  4*51      .
VK PV
KP BR
3:0
 NA



stav série: 1:0

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 0:1, 4:1,
6:4, 11:4, 11:6, 14:7, 17:8, 18:10,
21:10, 24:11, 25:12. Druhý set: 1:2,
4:2, 8:3, 12:4, 12:6, 15:7, 18:11,
20:11, 21:13, 23:13, 25:14. Třetí set:
3:0, 4:2, 7:2, 11:3, 11:5, 12:7, 13:9,
15:9, 15:11, 16:13, 17:14, 22:14,
22:16, 25:18.
PROSTĚJOV Ženy VK Prostějov
zahrály ve středečním odpoledni výborně, volejbalistky KP Brno naopak.
A vzájemný duel číslo jedna v semifinále UNIQA extraligy ČR 2017/2018
podle toho vypadal i dopadl. Favorizované družstvo domácích přejelo
soupeře rozdílem třídy, čímž se v sérii
ujalo zápasového vedení.

Marek SONNEVEND
Zahajovací dějství bylo vyrovnané jen
chvílemi. Šlo o ty momenty, kdy hosté

zvládali přihrávku a v návaznosti na ni
i další činnosti. Většinu času však brněnský příjem dost haproval, čímž dobře
podávající Hanačky získávaly velkou
herní převahu (4:1, 11:4, 17:8, 21:10).
Mohly se opřít rovněž o kvalitní obranu, z níž přecházely do kombinačně
rozmanitých útoků zakončovaných takřka neomylně. A prostějovský tlak měl
trvale vysokou soustředěnost úplně celou první sadu, čímž se zrodil naprosto
jednoznačný dílčí výsledek - 25:12 a 1:0.
Před druhou částí pak bylo u lavičky KP
hodně rušno, Jihomoravanky se snažily
samy sebe navzájem vyburcovat i pomocí velmi ostrých slov za zvýšeného
hlasu. Tahle injekce jim však vydržela
jen krátce, než favorit za stavu 1:2 znovu
přitlačil a po několika drtivých smečích
Kossányiové bleskově otočil na 8:3. Během technického time-outu se následně
rozčiloval pro změnu kouč Rojko, leč
marně. Hráčky Králova Pole se prostě
topily v hlubokém útlumu, zatímco
z Čadových svěřenek naopak sálala pohoda všemi směry. Celý tým předváděl
precizní výkon skoro bez chyb, projev
vékáčka neměl slabinu. Teprve od skóre
12:4 se poměr sil na palubovce trochu

Miroslav ÈADA – VK Prostìjov
„Utkání jsme odehráli výborně a hodně si pomohli dobrým podáním. Soupeř měl
tím pádem velké problémy na přihrávce, žádná protihráčka nás útočně víc neohrožovala. Naopak my jsme se vyrovnali s brněnským servisem a předváděli vysokou
kvalitu celou dobu s jedinou slabší pasáží uprostřed třetího setu. V součtu musím
holky pochválit za hodně dobrý výkon.“

Marek ROJKO – Královo Pole Brno
„Rozhodující bylo, jak nás Prostějov zlikvidoval na servisu. Ve svém tlaku vůbec
nepolevoval, utkání tak bylo trochu vyrovnané pouze chvilku v úvodní sadě a jeden
úsek během třetí. Jinak to bylo z naší strany velice slabé. Jednoznačně potřebujeme
mnohem lepší přihrávku, pokud chceme mít s favoritem aspoň nějakou šanci.“
vyrovnal a Brno udržovalo ztrátu ve 11:3). Až posléze nastaly z hlediska VK
stejné výši - 18:11. Bližší přiblížení ale premiérové větší komplikace způsobené
nedokázalo, místo toho v závěru opět především ostřejším servisem Kopáčové
odpadlo - 25:14 a 2:0.
a spol. Tady se již dalo hovořit o rovnoŽádná změna ve vývoji střetnutí nena- cenném boji, v němž hostující družina
stala ani zkraje třetího dílu, který domácí dokonce získávala mírně navrch - 13:9.
plejerky otevřely zase spolehlivě - 3:0. Jejím maximem se však stalo přiblížení
Dvě nevynucené hrubky sice daly pro- na rozdíl tří bodů poměrem 17:14, načež
tivnicím šanci zkorigovat, ovšem jedna- nejlepší žena mače Kossányiová skvěle
lo se o výjimečná zaváhání úřadujících zapodávala a celý domácí mančaft zlepšemistryň republiky. Jinak zůstávala jejich nou koncovkou jednoznačný mač hladce
dominance zásluhou vysoké volejbalové zavřel – 25:18 a 3:0. Statistiky z utkání
úrovně vlastní hry pořád jasná (ze 4:2 na
najdete na straně 22

PROSTĚJOV Ukliďme svět,
ukliďme Česko! Této tradiční
jarní výzvy známé po celé zemi
BYLI JSME
se chopily také desítky dobU TOHO
rovolníků milujících přírodu
v Prostějově. Stejně jako každý
rok v tuto dobu se stovky občanů vydaly uplynulou sobotu
ráno do biokoridoru Hloučela,
aby lesopark zbavili množství
(  #   ! #  $'#&   $ $x  &    ( 8( $ # $
~%'    !#$  ##  %  !# $#    
odpadků. Ty tam přes zimní ~
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měsíce odhodili naprosto nezodpovědní návštěvníci tohoto Různé organizace a spolky si Hlou- hodných lidí, všichni s touhou udě- né zpestření sobotního dopoledne. va společně se spolkem Zdraví od kterých bylo v našem úseku zhruba
čelu
rozdělily
na
dvě
části.
Ve
smělat
něco
pro
pořádek
u
Hloučely.
Navíc
v
pátek
jsme
tady
měli
i
jednu
malička.
„Nám
přišlo
pomoci
dvana
tři
stovky
kilogramů.
Kromě toho
kousku přírody. A že se skutečně
ru od občerstvení u Abrahámka A skutečně je co uklízet, je až smut- třídu ze základní školy v Brněnské cet dospělých, deset dětí a tři pejs- ale také odhozené lyže, kolečkové
našly věci... Večerník byl u toho!
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC

k Tiché ulici a pak na druhou stranu
po most v Olomoucké ulici uklízelo
přes pět desítek dobrovolníků, které svolal Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení IRIS v Prostějově. „S účastí jsem maximálně
spokojena. Přišlo padesát až šedesát

né, co jiní lidé dokáží odhodit nebo
dokonce vyvézt,“ řekla Večerníku
přímo na místě srazu u Abrahámka
Eva Zatloukalová ze sdružení IRIS.
„Náramně se vydařilo počasí, brigádníci mají výbornou náladu. Takže úklid lesoparku berou i jako krás-

ulici, jejíž děti nám rovněž vydatně
pomohly s úklidem,“ kvitovala Zatloukalová.
Ve směru od mostu v Olomoucké
až po Vrahovickou ulici uklízeli
prostor dobrovolníci, které svolal
Okrašlovací spolek města Prostějo-

ci,“ pochlubila se Milada Sokolová,
předsedkyně spolku. Partie okolo ní
našla v lesoparku skutečné „skvosty“.
Nechce se věřit, že lidé jsou opravdu
schopni něco takového ponechat
v přírodě... „Našli jsme u říčky Hloučely spoustu klasických odpadků,

křeslo či dokonce podprsenku. Tu
jsme samozřejmě také hodili do pytle, i když byla docela fešná,“ pousmála se Milada Sokolová. Jak dodala,
pomoci dobrovolníků si velice váží
a těší se, že podobná účast bude znovu na podzim.

Hasičskou švestku vyhrál hasič „Ještě před šesti lety s námi sjížděla řeku,“
Slivovice provoněla celý sál prozradilyna oslavenkyni
➢ ZE STRANY 3
PROSTĚJOV Prostějovští hasiči
uspořádali ve svém sídle ve Wolkerově ulici v pořadí už 17. ročník
Hasičské švestky. Od pátečního rána
provoněla zdejší zasedací místnost
slivovice. Celkem jednatřicet vzorků destilátů nejen ze švestek, ale
i jablek, hrušek, meruněk a dalšího
ovoce posuzovali všichni zúčastnění
z řad hasičů, policistů i dalších soutěžících. A nejchutnější slivovici přivezl Radim Lukáš! Večerník, který 1  # #  (# ' "  !  #'  %  "(  #     
 \$ '( $ 7 &$   
 
byl jedním z partnerů této tradiční
odpočinkové akce, u toho nemohl ce tedy nekoštujeme během služby. sené soutěžní vzorky hodnotíme čistě
Směna, která má aktuálně službu, se amatérsky. Ale o to více je zde smíchu
chybět.
pochopitelně švestky neúčastní,“ smál a dobré nálady. Každopádně celou akci
se Radim Lukáš, jeden ze spolupo- bereme jako stmelení kolektivu, jsme
„Předně bych chtěl vysvětlit, že akce řadatelů. Přes tři desítky účastníků zde hasiči, policisté i členové záchranse koná v době našeho volna, slivovi- v tu chvíli seděly za dlouhým stolem ky. Všichni máme dnes volno, takže se
a postupně každý ochutnával přine- skvěle bavíme,“ dodal další z organizá+ \]
sené vzorky slivovice. A podle chuti torů Pavel Jarmar.
5"=
i vůně je hodnotil na stupnici jedna až Těsně po pátečním poledni byly vyhlá1. Radim Lukáš
86 bodů
sedm. Na stole zajisté nechyběly ani šeny výsledky. Nejlepší slivovici donesl
2. Miroslav Gruss 84 bodů
voňavé pochutiny, především špek, právě hasič Radim Lukáš! „Já to říkal,
3. Miloš Sušil
84 bodů
4. Miloš Fiala
82 bodů
uzené maso a také různé druhy sýrů. že pálím nejkvalitněji,“ smál se šťastný
5. Petr Komárek 79 bodů
„Určitě nejsme žádní odborníci, přine- vítěz.

Michal KADLEC

PROSTĚJOV „Je to stále žena
štíhlých zápěstí a kotníků.“ Slovy
Miroslava Horníčka charakterizovala dcera Drahomíra svoji maminku
Boženu Hrudovou, která se narodila
12. dubna 1928 v Čelčicích. Tam se
dva roky po válce při taneční zábavě
seznámila se svým budoucím manželem Drahomírem. S ním pak coby
jeho manželka prožila 60 let.

pyšné dcery

Paní Božena svých potomků ovšem ještě před šesti lety s námi sjížděla řeku.
mnoho neužije. Bydlí sama v bytě Nyní však říká, že se za námi už nevyv ulici Šárka, obě její dcery se totiž praví. I proto se asi podobné setkání
postupně přestěhovaly do Kanady. celé rodiny pravděpodobně opakovat
Jedna z nich tam žije dvanáct a druhá nebude,“ prozradila Večerníku, který
dokonce již třicet let. V Kanadě zůstala byl příležitosným hostem oslavy, paní
i většina rodiny až na vnuka, který byd- Drahomíra.
EXKLUZIVNÍ
lí v Krkonoších ve vesničce Roudnice. A jak se čerstvá devadesátnice cítí?
REPORTÁŽ
„Maminka nás už dvakrát v Kanadě „Pořád skvěle! Jsem soběstačná
pro Večerník
navštívila, vždy u nás bydlela téměř a strašně ráda chodím,“ svěřila se BoMartin
rok, klidně mohla zůstat, ale po čase žena Hrudová.
ZAORAL
se jí vždy začalo stýskat po Prostějo- Celý exkluzivní rozhovor s jubilantkou
„Chodili jsme spolu čtyři roky a moje vě, zase se tedy vrátila. Je to ale šikula,
najdete v příštím čísle Večerníku.
maminka nás už tlačila do toho, abychom se konečně vzali. Podobně chtěla,
abychom měli dítě, což nám trvalo další
čtyři roky. Když se konečně narodila
starší dcera, maminka bohužel nedlouho poté zemřela,“ zavzpomínala paní
Božena, která nakonec s manželem
vychovala dvě dcery. V současnosti se
FOTOGALERIE
také těší ze tří vnuků, jedné vnučky
klikni na
www.vecernikpv.cz
a celkem devíti pravnoučat. Nejstarší
Tadeusz má šestnáct let, nejmladší |  $ '#  # # "& (   !+  #$    "" '0
+# $## $   
 4 
Bětuška jeden rok.
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STŘELCI - 23. 11. až 21. 12. Připravte se na pomluvy a také urážky
od lidí, kteří ještě nedávno byli vaši
kamarádi. Šlápli jste jim totiž na kuří
oka a oni se jen brání. Nemějte ale
strach, máte okolo sebe přátele, kteří se vás zastanou.
KOZOROHOVÉ - 22. 12. až 20. 1.
Můžete s partnerem klidně promilovat
každou noc. On pak ráno bude mít kruhy pod očima, vy však budete naprosto
svěží. Váš vztah prochází úspěšným obdobím, nepokazte si to nevěrou.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2. Pozvání na rande přijde tak rychle, že ho
ani nestihnete odmítnout. A uděláte dobře. Ve vaší blízkosti se totiž
ocitne člověk, se kterým v budoucnosti prožijete nádherné chvíle.
Ovšem pozor na alkohol.
RYBY - 21. 2. až 20. 3. Problémů
a úkolů máte tolik, že už je pomalu
přestáváte registrovat. Udělejte si
podrobný seznam, abyste se v nich
vyznali a postupně je řešili. Určitě
vám pomůže i nejlepší přítel, který
chápe, v jaké jste situaci.

15,90

13,90
-

13,90
21,90

13,90
12,90

13,90
17,90

13,90
19,90

13,90

pondělí 9. dubna
Fanderlíkova - u Sezaka; Fanderlíkova - školka; Kpt. O. Jaroše; Za
veledromem naproti č.8
úterý 10. dubna
Šárka - Spitznerova; Dolní - parkoviště u věžáků č. 26; Jezdecká Puškinova; Husovo nám. - u školy
středa 11. dubna
Arbesovo nám.; sídl. E. Beneše - za
obchodem; sídl. E. Beneše - Květná - Sportovní; V. Nezvala
čtvrtek 12. dubna
Trávnická - střed; Švabinského;
Svatoplukova - střed; Joštovo
nám.
pátek 13. dubna
Dobrovského - Tylova; Libušínka;
Dobrovského - parkoviště za obchodem; Vodní - Mlýnská

Po celý rok bude připomínat
výročí 25 let novodobé historie
Hospodářské komory České republiky logo od Pavla Šťastného,
autora proslulé grafické značky
Občanského fóra nebo českého internetového vyhledávače Seznam.
cz. Královskou korunu Karla IV.
ponese český lev s Merkurovými
křídly. Hospodářská komora své
doprovodné logo představila 19.
března v Uměleckoprůmyslovém
museu v Praze.
„Při tvorbě nového loga Hospodářské
komory ČR k výročí 25 let jsem vycházel
ze symbolů původního loga. Křídla jako
symbol obchodu dominují logu společně
s královskou korunou Karla IV., který
byl inovátorem nových obchodních příležitostí a pozdvihl hospodářství českého
království,“ uvedl předseda Česko-ománského výboru Zahraniční sekce
Hospodářské komory ČR Pavel Šťastný, který vytvořil mimo jiné loga Občanské fórum, Seznam.cz, Datart, Mig
21, Banánové rybičky nebo logo české
expozice pro Expo 2020 v Dubaji.
Královskou korunu nese hlava lva,
který je ve znaku ČR. Lev se tak stává novým maskotem Hospodářské

Pondělí 9. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

INFORMUJE

komory. Slovo komora je ztvárněno
dynamickou kaligrafií, stejně jako je
dynamický rozvoj českého hospodářství. Logo, které bude až do března
2019 připomínat historii Hospodářské komory ČR, doplňuje výroční
označení 25 let.
Novou grafickou značku představil
prezident Hospodářské komory
Vladimír Dlouhý během pondělních
oslav v zrekonstruovaném Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, které zakládali podnikatelé v roce 1885
pod názvem Uměleckoprůmyslové
museum Obchodní a živnostenské
komory v Praze.
Odpoledne se uskutečnil křest knihy Hospodářská komora ČR včera
a dnes 1850 – 2017. Publikaci pokřtila Lucie Bílá, zpěvačka a držitelka
Řádu Vavřínu 2017, kterým podni-

Pozvánky na školení

Další pøipravované semináøe na témata:

9. 5. Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi
/přednáší Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D./
Zákoník práce z pohledu inspektorátu práce
/přednáší Mgr. Radek Havran – OIP pro OK a MSK/
DPH pro začátečníky /přednáší Ing. Olga Hochmannová/

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Hrubčice
Zahradní od ul. Šafaříkova po č.p.
Dne: 27. 4. 2018 od 7:30 do 10:00 133 a 471. Jednostranně Komenhodin. Vypnutá oblast: odběratel- ského nám. od č.p. 64 po 59, vč. č.p.
ská trafostanice Hrubčice Plant Se- 168 (ZUŠ).
lect (č. 300614)
Dne: 2. 5. 2018 od 12:00 do 14:00
Obec: Laškov
hodin. Vypnutá oblast: FVE KoDne: 30. 4. 2018 od 7:30 do 9:30 kusai, Němčice nad Hanou
hodin. Vypnutá oblast: část od Obec: Plumlov
středu obce ohraničeného č.1 a 23 Dne: 2. 5. 2018 od 7:30 do 9:30
po konec obce směr Kandia a směr hodin. Vypnutá oblast: část města
Krakovec.
Plumlov s ul. Běliska, Na Hrázi, V. B.
Dne: 30. 4. 2018 od 10:00 do 12:30 Plumlovské, Podzámčí s č. 144, 145,
hodin. Vypnutá oblast: od středu 146, 147, 148, 150, 151, celý areál
obce s čísly 133, 148, 132 a 92 (vč. zámku Plumlov, Tyršovo nám. od
areálu UNIAGRIS) po konec obce č. 346 (kamenictví) po č. 113 (resměr Ludéřov vč. lokality Dolní staurace Pácl) včetně.
mlýn.
Dne: 2. 5. 2018 od 10:00 do 12:00
Obec: Prostějov - Čechovice
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Dne: 30. 4. 2018 od 12:30 do 14:30 Plumlov s ulicemi: Ohrozimská od
hodin. Vypnutá oblast: část obce Hlavního náměstí po č. 294 a 328,
Čechovice s ul. Čechovická od č. 73 včetně části ul. Nová po č. 360
a 128 po konec obce sm. ZD vč. ga- a 415, celé sídliště Cvrčelka včetně
ráží a dílny u ZD (mimo areál ZD), chat, Hlavní nám. od č. 31 po č. 35,
dále celé ul. Ječná a Ovesná vč. po- Boskovická od č. 36 po č. 395, Bezstranních ulic.
ručova č. 28.
Dne: 30. 4. 2018 od 12:30 do Dne: 2. 5. 2018 od 12:30 do 14:30
14:30 hodin. Vypnutá oblast: vy- hodin. Vypnutá oblast: celá areál aupnutá část obce Čechovice, ul. Žit- tocamping Žralok.
ná oboustranně od č. 1 a 2 po č. 11 Obec: Prostějov
a 13, RD a garáže směr hřiště vč. Dne: 2. 5. 2018 od 7:30 do 9:30
areálu TJ Sokol, ul. Čechovická - od hodin. Vypnutá oblast: část ul. Váč. 42 po č. 126 a od č.63 po č. 71, ul. penice č. 1 - 23.
K rybníku od č. 24 po č. 28 + č.11 Obec: Protivanov
a 21, ul. Foerstrova od Žitné po č. 9, Dne: 3. 5. 2018 od 7:30 do 9:30 houl. 5. května oboustranně od č. 1 a 2 din. Vypnutá oblast: oboustranně
po č. 5 vč. garáží a č. 30, celá ul. Li- část ul. Boskovická od č.186 a 155
pová, Javorová, ul. Habrová (mimo po konec obce sm. Boskovice, vč.
fa. HIPS s.r.o.)
č. 371, 269, 374, SÚS, /mimo areál
Obec: Otaslavice
VPO/.
Dne: 2. 5. 2018 od 7:30 do 15:00 Dne: 3. 5. 2018 od 10:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: Otaslavice hodin. Vypnutá oblast: lokalita
č.p. 123, 124, 126, 128-132.
Skelná huť u komunikace mezi obObec: Němčice nad Hanou
cemi Protivanov a Žďárná.
Dne: 2. 5. 2018 od 7:30 do 11:30 Dne: 3. 5. 2018 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: hodin. Vypnutá oblast: chatová loHavlíčkova, Šafaříkova, Chmelín. kalita Sklená huť - Obora č. 75 - 6, 7.
Jednostranně ulice Horní Brána od Obec: Němčice nad Hanou
č. 271 po č. 420. Oboustranně ul. Dne: 4. 5. 2018 od 7:30 do 9:30 ho-

din. Vypnutá oblast: celé ulice: Hliník, Hřbitovní, Mlýnská, Novosady,
dále č.2, 231, 3 na ul. Horní Brána.
Celé ulice: Příkopy (mimo č. 620),
Žabák, Sadová, Sokolská, J. Fučíka,
Čsl. Armády, Trávnická od č. 451
a 506 po č. 190.
Dne: 4. 5. 2018 od 11:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: Celé ulice:
Okružní (včetně garáží), Lomená, Dukelská. Oboustranně ulice
Tyršova od č. 546 a 619 po č. 515
a 650 (vč. areálu ZŠ), č.p.647 a parc.
K/142/1 na ulici Jablonského.
Obec: Protivanov
Dne: 4. 5. 2018 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně ulice od č. 123 a 154 po konec
obce směr Luká s č.134 a 111.
Obec: Protivanov
Dne: 4. 5. 2018 od 10:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: náměstí,
oboustranně ul. Bukovská po č.
164, 47, Na Sádku, Na Bardóně po
č. 95, K Horce, Pod Sokolovnou č.
300 - 313, Panská od parc. č. 853/36
a 853/45 po č. 437 a par. č. 853/74,
ul. Prostějovská vč. ČS PHM, Ve
Dvoře, Sokolská, jednostranně
ul. Boskovická od Náměstí po ul.
Družstevní.
Dne: 4. 5. 2018 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: část městyse Protivanov s ulicemi Na Nivě,
Družstevní, U Hřiště, Za Školou,
Školní vč. ZŠ, MŠ, Na Balkáně, Průchodní, U Školky, Sokolská č. 198
- 287, 260, Pod Sokolovnou od ul.
Školní po ul. Panská, ul. Panská od
ul. Sokolská po parc č. 853/35 a č.
domu 416, ul Boskovická od ul. Sokolská a Družstevní po ul. U Hřiště.
Obec: Hvozd
Dne: 4. 5. 2018 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně ulice od č. 123 a 154 po konec
obce směr Luká s č. 134 a 111.
E.ON Česká republika, s.r.o.

rekonstrukcí, oprav, údržbových

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie

katelé vyjadřují uznání a respekt významným osobnostem a podnikatelským subjektům za jejich práci.
Autoři v knize o historii řemeslných
cechů, obchodních a živnostenských
komor a Hospodářské komory ČR se
na 280 ilustrovaných stranách ohlíží
do minulosti dnešního českého státu
a mapují důležité historické mezníky
vzniku a vývoje různých podnikatelských uskupení a spolků v českých
zemích za posledních více než 150 let.
O Hospodářské komoře České republiky:
Hospodářská komora ČR je největším zástupcem podnikatelů v České
republice. Zastřešuje přes 15 000
členů, včetně největších a strategicky
nejdůležitějších českých podniků,
organizovaných v 68 regionálních komorách a 110 oborových asociacích.
Hospodářská komora ČR je jediným
zákonným zástupcem podnikatelů,
ukotveným v zákoně č. 301/1992 Sb.
o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Navazuje na tradici
obchodních komor z roku 1850,
v živnostenské části se hlásí k historickému odkazu středověkých cechů, jejichž kořeny sahají až do období vlády
Karla IV.
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Konstelace hvězd Prostějova

LVI - 22. 7. až 22. 8. Vůbec se nestrachujte o svého partnera, který
je v posledních dnech nějaký divný.
Má prostě své dny a potřebuje pouze čas, aby se dal dohromady. Zatím
si doma udělejte jarní úklid, to potěší vždycky.
PANNY - 23. 8. až 22. 9. Zcela jistě
dokráčíte postupnými kroky ke svému
cíli, může to ale bolet. Každopádně
se tento týden musíte vzdát volného
času, který obětujte práci. Uvidíte, že až
skončíte, nebudete ničeho litovat.
VÁHY - 23. 9. až 23. 10. Dávejte si
pozor na peníze, neprožíváte zrovna
období, kdybyste mohli utrácet. Šetřivost se vyplatí, tentokrát budete
mít ve šrajtofli plno i několik dní
před výplatou. Pak si vyjeďte třeba
i na drahý výlet.
ŠTÍŘI - 24. 10. až 22. 11. Můžete
zkusit mírný hazard a jít štěstí naproti. „Paní Štěstěnu“ máte po tyto
dny nakloněnou, takže něco málo
byste vyhrát mohli. Na konci týdne
vás však příbuzný požádá o půjčku,
tudíž zase budete na svých.

S přibývajícím jarním sluníčkem bude Prostějovany stále více lákat příroda, na své si ovšem přijde také erotika. Navíc nastává velmi příznivé
období pro seznamování, naopak stálí partneři prožijí kvůli zapalování
lýtek svých protějšků hodně velkou krizi.
BERANI - 21. 3. až 20. 4. Budete
příliš horkokrevní a vůbec neunesete kritiku. Lehce tak sklouznete
k hádkám místo toho, abyste klidně
argumentovali. Nedivte se tedy, že
v následujících dnech nebudete příliš populární.
BÝCI - 21. 4. až 21. 5. Konečně
dostanete pořádný nápad, který se dá
navíc úspěšně realizovat. Spěchejte
ale, něco podobného bude zkoušet
i konkurence, můžete se tak dostat do
časové tísně. Výsledek bude stát za to.
BLÍŽENCI - 22. 5. až 21. 6. Zachováte chladnou hlavu i v situacích, které budou skutečně napjaté.
Nicméně uděláte menší chybičku,
která vás může stát nemalé peníze.
Nemůžete chtít všechno, důležité je
pouze zdraví.
RACI - 22. 6. až 22. 7. Neodporujte nadřízeným, během těchto
dnů se to opravdu nehodí. Dělejte
si svoji práci a nevšímejte si toho,
co dělá šéf. Sami máte ostatně tolik
zaměstnání, že na přemýšlení o druhých vám nezbyde čas.

nákupní servis
pro vás
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Jsou dobré na stůl ke snídani, po úpravě i k obědu, jsou také častým menu k večeři či
vhodnou svačinou. A tak jsme vyrazili k regálům, abychom zjistili, že nejlevnější Nivu
nabízí Kaufland, pro uzený eidam se vyplatí navštívit Lidl a Blaťácké zlato nabízí nejvýhodněji Billa. Lovecký sýr Večerník našel na dvou místech za shodnou cenu (Billa,
Tesco), stejně jako Ementál (Lidl, Billa). Klasický třicetiprocentní Eidam má celý půltucet marketů taktéž stejně drahý či levný, jak je každému libo. Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 4. dubna.

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$
OD 9. DO 15.4. 2018

Jarní úklid 2018

Magistrát města Prostějov informuje o jarním úklidu města, který proběhne stejně jako loni v měsíci dubnu. Zahájen byl již minulé úterý 3. 4. 2018.
Počínaje tímto dnem byly po městě rozmisťovány velkoobjemové vany
v termínech dle harmonogramu.
Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad
z domácností), který je rozměrný a není ho možné umístit do popelnic (například koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad), který se
bude odkládat do speciálních pytlů. Kontejnery - vany budou na místě vždy
v určený den od 15:00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18:00 hodin.
Naplňování každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož
jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není
možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky), průmyslový nebo živnostenský. Dále není povoleno dávat do van větší
množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Aktivita Slunce
je nízká a na povrchu se nachází jen velmi málo skvrn. V protuberančním dalekohledu ale přesto můžeme spatřit
různé zajímavé podrobnosti. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 20:30 do 21:30 hodin. Prohlédneme
si trpasličí planetu Ceres a potom podnikneme výlet vesmírem až ke vzdáleným galaxiím a možná spatříme i kvasar! V případě špatného počasí je připraven náhradní program. Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „O PYŠNÉ PRINCEZNĚ, ZLÉM DRAKU
A SILNÉM HERKULOVI“. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

Naše
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Pondělí 9. dubna 2018
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VRBOVÁ JUNIORSKOU MISTRYNÍ ČR,
BRANČÍKOVÁ VYBOJOVALA STŘÍBRO

Josef POP
PELKA

NESNÁŠÍM ODKLADY

Byly doby, kdy jsem Cristiana Ronalda neměl vůbec
rád. Neseděla mi jeho přegelovaná osobnost extrémně sebestředného metrosexuála, která v mých
očích přebíjela nesporně obrovské fotbalové umění.
A coby suverénní jedničku při porovnání dvou top
hvězd současnosti (i celé historie) jsem jednoznačně
vnímal Lionela Messiho.
Ale jak šel čas, na manýry extravagantního Portugalce
jsem si tak nějak zvykal a do popředí i v mém vlastním vnímání čím dál víc vystupovaly jeho famózní
schopnosti na zeleném trávníku.
V posledních letech, když Ronaldova forma ještě rostla až do místy nadpozemských rozměrů, jsem začal
připouštět něco pro mě dřív nepřijatelného. Že si bez
ohledu na osobní sympatie či antipatie zaslouží postavení po boku mého argentinského oblíbence. Definitivní razítko na tohle prozření pak tahoun Realu Madrid
dal neuvěřitelným gólem v úterní bitvě Champions
League do sítě Juventusu Turín. Bez přehánění šlo o ten
okamžik, kdy jen užasle sedíte s otevřenou pusou a vědomím, že jste právě viděli něco historického, co vejde
do dějin. Cristiano, i já tleskám vestoje!

POCTA GÉNIOVI

➢
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zjistili jsme

2x foto: Josef Popelka

Foto: Tomáš Kaláb

Každý není doma prorokem, o kulečníkářském šampionovi to však neplatí.
V prostějovské herně proběhlo nedávno
Mistrovství České republiky v disciplíně
kádr 52/1 a domácí lídr potvrdil roli
nasazené jedničky. Po vítězném finále se
tak mohl radovat z dalšího titulu, navíc
v důvěrně známé herně v Tylově ulici.

MARTIN DOSTÁL

KOMETA:

Kouč kosteleckých fotbalistů JAROSLAV KLIMEŠ takto svérázně, ale
upřímně zhodnotil vystoupení svých
svěřenců v regionálním derby, které
včera ovládl rival z Určic

„NAŠE VÝKONY
NEMAJÍ NA JAjE
SPRÁVNÉ KOULE“

VÝROK:

Na tomto místě skončili mladí hokejisté SK Prostějov 1913 v jubilejním
desátém ročníku mezinárodního turnaje SIDA Cup, který proběhl o uplynulém víkendu na ledě Víceúčelové
haly-zimním stadionu v Prostějově.
Svěřenci kouče Michala Janečka tak
za sebou nechali dva protivníky.

6

ÍSLO:

Házenkáři Kostelce na Hané nepůjdou
o tomto víkendu do regionálního derby zrovna v dobrém rozpoložení. V jarní části jihomoravské skupiny se totiž
stále nemohou chytit, důkazem jejich
slabé formy byla další porážka, tentokrát včera dopoledne na domácí půdě
s Napajedly. A to fakt zamrzí....

DEBAKL:

Tleskáme vestoje! Nohejbalisté Prostějova byli blízko prvním bodům
v novém ročníku druhé nejvyšší soutěže. Jejich protivník pražský Start totiž
neměl na stanovený začátek zápasu
připravené hřiště, a kdyby představitelé
TJ Sokol I řekli, že nehrají, duel by byl
zkontumován v jejich prospěch. Oni
ale chtěli hrát. A to je fair play jaksepatří.

MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:

rubriky
Večerníku

TRUTNOV, PROSTĚJOV V Trutnově se koncem února uskutečnilo Mistrovství České republiky juniorů
TRUTNO
orů a juniorek
Na šampionát odjeli bojovat o medaile také tři zástupci DTJ Prostějov. Miroslav Šandor bojoval velmi
v boxu. N
elmi urputně,
medaili však nedosáhl. To dámy v rukavicích byly šťastnější. Michaela Brančíková (na snímku vpravo) si vyboxovala
na meda
druhé místo a stříbrnou medaili, Magdaléna Vrbová dokonce
krásné dr
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ
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kategorii vystoupala na nejvyšší stupínek.
ve své kat

Foto: internet

ZKUSTE PjEKVAPIT!

Přiznám se, že na soutěžích v týmových sportech mi
vždycky vadila, stále vadí a dál vadit bude jedna věc.
Jaká? Když naráz dojde k odložení velkého počtu zápasů, čímž v průběžných tabulkách vznikne pořádný guláš s nestejným počtem odehraných střetnutí
u jednotlivých družstev. Patřím totiž k lidem, kteří
mají rádi všechno na svém místě. A pokud to tak vinou výše zmíněných četných odkladů najednou
není, dělá mi tahle nekompletnost vnitřně zle. Samozřejmě s jistou mírou nadsázky, neboť nejde o nic
fatálního a jsou na světě mnohem horší věci.
Přesto byl pro mě start fotbalového jara 2018
z uvedených důvodů přímo očistcem. Od druhé
ligy níže až po krajské soutěže musely být kvůli nepřízni počasí rušeny hromady plánovaných duelů,
v některých případech dokonce kompletní kola.
Tím pádem se aktuální tabulky dostaly do takové podoby, že jejich vypovídací hodnota logicky dost pokulhává. Naštěstí tu však máme dohrávky, díky nimž se vše
postupně dostane zase do normálu. A každý zdárně naplněný náhradní termín je pro mne jako balzám na duši.
Tak hlavně, ať matka Příroda už znovu neřádí...

2x foto: BCM Orli Prostjov

Premiérová sezóna basketbalistů BK Olomoucko
jde do finiše v podobě závěrečného play-off Kooperativa NBL. A řekl bych, že bez ohledu na to,
jak vyřazovací boje dopadnou, bude možné hodnotit úvodní ročník nováčka jako úspěšný.
Klíčový v tomto ohledu totiž byl už dřívější postup
do horní nadstavbové skupiny, který Hanákům zajistil v nejhorším případě obsazení konečné šesté
pozice, pokud ve čtvrtfinále nevypadne jeden ze
dvou nejvýše nasazených celků. Což se takřka určitě nestane. A obsadit příčku v lepší polovině tabulky je pro nový subjekt, který navazuje na neslavně
dopadnuvší tradici prostějovských Orlů, jistě
lichotivé. Navíc nikde není psáno, že békáčko nemůže v nadcházející čtvrtfinálové sérii překvapit.
Během nadstavby sice urvalo z deseti utkání
pouhá dvě vítězství, ale jedno z nich například
v Pardubicích. A ty jsou ještě silnější, než soudný
soupeř z Opavy. Papírově vyšší kvality jsou samozřejmě na slezské straně, ovšem potenciál zaskočit favorita rozhodně existuje.
Tak se o to, kluci, poperte!

ho trenéra Jandače by však měl být
v pořádku. Nadcházející víkend (13.
a 14. 4.) má národní tým v plánu duely ve Francii, poté bude následovat
Carlson Hockey Games v Pardubicích (19.-22.4.) a Švédské hokejové
hry přijdou na řadu v samém závěru
dubna.
Šance prostějovského rodáka pro
start na obou nejvýznamnějších
podnicích roku 2018 zvyšují i množící se omluvenky, na Jutský poloostrov nepojedou třeba Tomáš
Kundrátek, Ondřej Němec, Jakub
Nakládal či Ladislav Šmíd. (jim)

PROSTĚJOV, GRONINGEN Na
silně obsazených turnajích s mezinárodní konkurencí se basketbalisté mládežnického klubu BCM
Orli Prostějov neztratili. V domácím prostředí výběr U 16 obsadil
v rámci Easter Cupu třetí místo,
junioři dokonce ovládli Holland
Nordic Basketball Tournament
v nizozemském Groningenu.
V Groningenu se turnaj konal již po
třiadvacáté a tradici odpovídala také
konkurence. Junioři Prostějova byli
pozvaní z pozice posledního vítěze
a triumf se jim podařilo zopakovat.
„Celý turnaj jsme absolvovali bez do tempa a tomu odpovídalo i vysoké ším hráčem klání byl vyhlášený Juraj
porážky, i když první zápasy nebyly vítězství ve finále,“ pochvaloval si tre- Páleník.
optimální. Postupně se ale tým dostal nér Andrej Červenka. Nejužitečněj- Kvalitní týmy se představily také
v Prostějově. Domácí prošli turnajem
s bilancí dvou výher a dvou porážek,
což v součtu stačilo na bronzovou
příčku. Z výhry se radovala Wroclaw,
druhý skončil Vasas Budapešť. „Kvůli
velkému počtu zraněných jsme bohužel nemohli nastoupit kompletní,
oslabená sestava však dokázala kvalitní zahraniční soupeře také potrápit,“
konstatoval trenér Červenka. Prostějovský kapitán Richard Bálint byl vybraný do nejlepší pětky turnaje. (lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 22

Vitásek bojuje o MS Junioři basketbalových Orlů obhájili
a bude mnit dres na turnaji v Nizozemí celkový triumf
PROSTĚJOV V únoru se Ondřej
Vitásek představil na svých
ch premiérových olympijských hrách,
v květnu může reprezentovat
entovat
Českou republiku na mistrovství
rovství
světa. Sedmadvacetiletý obránce
bránce
ruské Jugry Chanty Mansijsk
sijsk se
objevil v úvodní nominacii kouče
Josefa Jandače a mohl by see znovu po čtyřech letech představit
tavit
i na světovém šampionátu.
átu.
Ten hostí v tomto roce Dánánsko.
Prostějovský odchovanec má
na svém kontě třicítku startů
tů
v národním týmu, mimo to
si připsal více než dvě stovky
ky
duelů v tuzemské extralize za
jednou zlatý a jednou stříbrný
ný
Liberec, v této sezóně odehrál
hrál
přes čtyřicet zápasů v ruské
ské
KHL. A pokud bude chtít v této
soutěži setrvat, bude muset změnit působiště, jeho dosavadní
avadní
zaměstnavatel byl totiž pro příští
sezónu přeřazen do nižší VHL. Lze
tedy očekávat, že se téměř dvoumetrový bek bude ze Sibiře stěhovat.
Český výběr se připravuje v Praze již
od pondělí 26. března a v uplynulém týdnu absolvoval dvě zápasové
prověrky v Příbrami proti Švýcarsku. Do první z nich (5:2) naskočil
v elitní formaci i rodák z Prostějova
a připsal si tak jedenatřicátý zápas se
lvíčkem na hrudi. Bohužel na čtvrtečním rozbruslení před odvetou si
způsobil zranění, načež tak musel
nuceně odpočívat. Dle slov hlavní-

SONDA
MARKA
SONNEVENDA
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če nijak výrazně netrápí. „My už
jsme si svoje v soutěži uhráli a taky
se nám nejednou stalo, že soupeř
nedal dohromady mančaft. Za dané
situace s několika zraněnými borci
by navíc nemělo smysl tak daleko
cestovat pro téměř jasnou porážku,“
poukázal Novotný i na ekonomický
aspekt zbytečného utrácení peněz,
kterých je v českém boxu obecně
nedostatek.
Rohovníci BC raději šetří na dvě
velké akce, jež zkraje května uspořádají doma v Prostějově, konkrétně ve Společenském domě. Tou
první bude utkání závěrečného
6. kola aktuálního ročníku mužské extraligy s Ústím nad Labem,
přičemž tohoto soka přivítá kolektiv DTJ v sobotu 5. května od
19.00 hodin. „Půjde o slavnostní
událost, neboť převezmeme trofej
za zisk mistrovského titulu. A samozřejmě chceme i vyhrát, aby-

chom úspěšnou sezónu zakončili
vítězně,“ těší se Novotný.
Na stejném místě proběhne od pátku 4. do neděle 6. května Mistrovství republiky dětí a školní mládeže
2018. „Jak z názvu vyplývá, tenhle
šampionát je určen pro nejmladší
boxerské talenty. A sami jich do boje

5%  &$

několik vyšleme z řad našeho mládežnického oddílu, kde se o naděje
snažíme co nejlépe pečovat,“ sdělil
Petr Novotný.
O obou významných událostech rohovnického sportu, jež začínají klepat
na dveře, budeme ve Večerníku během
příštích čísel podrobněji informovat.



KARVINÁ,
PROSTĚJOV
O druhé březnové sobotě se
v na pomezí Moravy a Slezska
uskutečnil tradiční mítink nazvaný Karvinský motýlkářský
trojboj. Na start se postavilo mimo jiné i čtyřiadvacet
prostějovských plavců všech kategorií a z tamější pětadvacítky si
dva tucty závodníků vylovily
hned dvanáct dílčích pódiových
umístění. Nade všemi vyčníval
Jakub Cibulka, jenž zvítězil ve
všech třech svých startech a bral
i celkové prvenství.
Jakub
Cibulka
zvítězil
s
obrovským
přehledem
v motýlkářském trojboji, když po
triumfech na padesátce, stovce
i dvoustovce dosáhl součtu 1642
bodů. Pro vítězství si doplaval
i Filip Švec, v disciplíně 50 metrů
prsa se blýskl novým osobním
rekordem 31,93 sekundy.
Mezi děvčaty TJ Prostějov se
nejlépe vedlo Barboře Nedo-
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mové, která za 1310 bodů brala
páté místo. Dopomohlo jí k tomu
i stříbro na prsařské padesátce
za čas 35,17 sekundy, mimo to
skončila pátá, šestá a sedmá v triu
motýlkářských startů.
V souboji nejmladších plavců se
blýskl Ondřej Hrubý. Zástupce
ročníku 2006 si vyplaval třikrát
druhé místo v disciplínách 50
metrů znak, 50 metrů volný
způsob a 100 metrů polohově.
Bronz pak navíc přidal v kraulové
stovce.
Mezi medailisty se ještě ziskem
bronzové medaile zařadili Adam
Rýdl na 50 metrů znak a Adéla
Sovová při znakařské padesátce. O chloupek naopak utekly
stupně vítězů Haně Dočkalové
na 100 metrů polohově, Veronice
Hrabalové na volné padesátce
i Anděle Müllerové při nejkratší
znakařské distanci.
(jim)
Výsledky prostějovských plavců
a plavkyň najdete na straně 20
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DVĚMA VELKÝM UDÁLOSTEM BOXU! Cibulka ovládl

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Jak už Večerník
podrobně informoval, boxeři BC DTJ Prostějov se díky
čtyřem výhrám ze stejného
počtu svých utkání v extralize
družstev mužů ČR 2017/2018
stali už s předstihem novými
týmovými mistry republiky. Jak
to však s celou soutěží bude dál
v jejím zápasovém zbytku?
V sobotu 14. dubna by Hanáci
měli absolvovat střetnutí 5. extraligového kola v Třeboni. Na jih
Čech se ale nevydají. „Máme početnou marodku a tím pádem jsme
se rozhodli tenhle zápas vynechat,“
prozradil Večerníku hlavní trenér
prostějovských rohovníků a současně šéf DTJ Petr Novotný.
Duel tudíž bude zkontumován ve
prospěch protivníka, ovšem to kou-
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peře do počítání. Ve druhém kole
začal Šandor trochu slábnout a toho
využil Polák a počítání po sérii třech
úderů Mirkovi vrátil. V závěrečném
kole zapracovala na našem borci
nervozita z toho, že předchozí kolo
ztratil, a tak už nedokázal zvrátit
utkání ve svůj prospěch. Mirek si
tak odbyl premiéru na MČR, ale na
medaili si bude muset ještě rok počkat,“ přiblížil souboj svého svěřence
trenér mládeže Martin Klíč.
Co se nepodařilo Šandorovi, neplatilo pro zbylé dvě odchovankyně prostějovského oddílu. Ty byly nasazené do finále ve svých vahách jakožto
účastnice reprezentačního soustředění žen a čekaly na své soupeřky,
které měly vzejít ze semifinálových
bojů. Ve váze do 64 kg se ve finále
proti Magdaléně Vrbové postavila
Vanessa Kolaříková z týmu X-fight
Ostrava. „Obě už se spolu v ringu
jednou potkaly a z vítězství se radovala Mája. Byla tedy favoritkou a stačilo neudělat chybu a utkání si pohlídat,“ věděl moc dobře Martin Klíč.
Vrbová jeho slova naplnila, vyhrála
s přehledem všemi hlasy rozhodčích
5:0 na body a stala se tak historicky
první odchovankyní prostějovského
ženského boxu, která dosáhla na titul
Mistra České republiky.
Její oddílová kolegyně Michaela Brančíková se ve váze do 69 kg
utkala ve finálové bitvě s Kateřinou
Kutálkovou z Fit K.O. Staré Město.
„Michaela předvedla velmi bojovné
utkání. V její krátké začínající kariéře
bych se nebál říct, že to bylo zatím
její nejlepší utkání. Ač na vyspělejší
a o rok starší Kutálkovou nestačila
a musela se spokojit se stříbrnou
medailí, boxovala opravdu velmi
takticky a chytře. Ve třetím kole dokázala dokonce zabojovat a získat
toto kolo ve svůj prospěch. Byla to
opravdu povedená finálová bitva,“
neskrýval kouč spokojenost. Michaela tak zakončila úspěšné tažení
prostějovských mladých boxerů na
juniorském mistrovství.
„Chtěl bych moc poděkovat za vzornou reprezentaci a zisk dalších cenných kovů pro prostějovský oddíl.
Těším se na příští rok, protože všichni tři ještě naposledy budou moci
startovat mezi juniory. Děkuji taktéž
svým kolegům trenérům, kteří se
podíleli na přípravě a zasloužili se
o tento úspěch. Jmenovitě Zdeňku
Mickovi, Karlu Kociánovi a Zdeňku Plívovi. Samozřejmě velký dík
patří i našemu lodivodovi, který nás
všechny táhne dopředu a tím není
nikdo jiný než předseda BC DTJ
Prostějov a hlavní trenér Petr Novotný,“ vzkázal trenér mládeže Martin
Klíč.

Uplynulý víkend se obě děvčata
představily na mezinárodním turnaji
kadetek a juniorek v Klokočově na
Opavsku (přineseme v příštím - pozn.
red.), mladší z bratrů Šandorů Mar-

kus pak tento týden bude hájit prostějovské barvy v Maďarsku na turnaji
olympijských nadějí. Vrcholem pak
bude květnové republikové mistrovství mládeže v Prostějově.
(jp)
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Na MČR mládeže zazářily boxerky
➢ ze strany 27
TRUTNOV, PROSTĚJOV Hned
dvě z trojice želízek prostějovského oddílu BC DTJ se vrátili
z výjezdu na Mistrovství České
republiky juniorské a kadetské
kategorie s medailí. S cenným kovem na krku se mohly pochlubit
zástupkyně ženského boxu.
Miroslav Šandor se v nejsilněji obsazené váze únorového juniorského
mistrovství - ve váze do 69 kg - utkal
se svým rivalem z jihomoravské oblasti Honzou Polákem z Brna. Oba
se dobře znali ze soustředění SCM,
kde se společně připravovali právě
na tuto událost. „První kolo bylo jednoznačně v režii našeho Mirka. Ten
boxoval velmi ukázněně a po tvrdém
kontru ze zadní ruky, kdy Polák šel
do kolen, dokonce poslal svého sou-

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Týniště nad Orlicí nejvýše nasazený. Od prvního večera probíhaly boje ve třech čtyřčlenných
skupinách, v sobotu večer začaly
vyřazovací boje. „Právě ve
čtvrtfinále jsme se potkali s naším
dlouholetým hráčem a mentorem
Jiřím Nenálem,“ popsal průběh
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PROSTĚJOV
Předposlední
březnový víkend proběhlo
v
Prostějově
Mistrovství
České republiky v kulečníkové
disciplíně kádr 52/1. Pátý
ročník uspořádal místní klub
Kulečník Prostějov ve svých
prostorách v Tylově ulici. Dodal
také čtvrtinu účastníků, domácí
barvy zastupovali Martin Dostál, Jiří Nenál a Zdeněk Galíček.
Vítězem se stal v neděli po
poledni právě Martin Dostál.
Dostál byl nejen mezi dvanácti
účastníky z moravských klubů,
ale i Náchoda, Dvora Králové či

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

bojů pozdější vítěz Martin Dostál. Ten zůstal v semifinále hájit
prostějovské barvy sám, protože
třetí zástupce klubu Galíček
podlehl Vladimíru Starečkovi
z Bohumína.
Závěrečné boje připadly na neděli
29. března. Nejprve dopoledne
přehrál či terminologicky lépe
„přestrkal“ bohumínský Ráček
právě přemožitele Galíčka, poté
Dostál Friedu z Dvora Králové.
Finále probíhalo v jasné režii
nasazené jedničky, Dostál zís-

Výsledkový servis MČR
najdete na straně 20

kal od samého počátku solidní
náskok na svého soupeře. „Jakožto
první nasazený jsem v kombinaci s domácím prostředím
potvrdil
svoji
výkonnost.
Vítězství na domácích stolech
mě pochopitelně těší. Chtěl
bych poděkovat prostějovským
členům za perfektní zorganizování mistrovství,“ svěřil se po
finálové bitvě Večerníku Martin
Dostál.
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< !=  ! dobyli Šampionát v kulečníku ovládl prostějovský Dostál
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OSTRAVA, PROSTĚJOV Rovná desítka zápasníků Sokola Čechovice
se v sobotu 17. března vydala do Ostravy, aby se zúčastnila již dvaatřicátého ročníku Memoriálu Holečka a Odehnala v zápase řecko-římském.
Na turnaj pořádaný oddílem TJ Sokol Moravská Ostrava II zavítalo celkem 133
zápasníků z patnácti oddílů Čech, Slovenska a Polska. A na tamější žíněnce se čechovickým vyslancům dařilo, vybojovali hned sedm cenných kovů – čtyři zlata,
dvě stříbra a jeden bronz.
O zlatý úspěch zdejšího oddílu se zasloužili Elena Polenová, Adam Lajčík, Jakub a Matěj Vrbovi. Stříbro vyválčili Šimon Florián s Ondřejem
Sekaninou, bronzovou medaili urval Robin Buriánek. Na stupně vítězů
nevystoupalo na pomezí Moravy a Slezska pouze trio Lukáš Slezáček,
Šimon Polena a Jiří Zatloukal. První dva se umístili těsně pod stupni vítězů a obsadili čtvrtou pozici, poslední jmenovaný wrestler skončil šestý.
(jim)
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HRÁČ
PODLE

VEČERNÍKU

JAN ŠTEIGL
Hráč s dvanáctkou na zádech v úvodní
pětačtyřicetiminutovce zaujal diváky
neúnavným pohybem po hřišti a nabídkami centrovaných míčů
spoluhráčům. Byl také
prvním, kdo po pěti minutách ohrozil soupeřova
brankáře, jenže ten jeho
umístěnou střelu vyrazil. Ve druhém poločase
ovšem i on sklouzl do
šedi výkonu celého
týmu.

aneb

  
 
pohledem karla kroupy

Tomáš KALÁB
Plný tucet rohových kopů za devadesát minut o čemsi svědčí. Jenže
standardky tentokrát eskáčku vůbec
nevycházely. To po pěti minutách
Sečkářův centr zleva naservíroval
Kroupa Šteiglovi, ten se opřel do
balónu, jenže střelu k tyči Nemrava
stačil vyrazit. A střelba pokračovala.
Koudelkův pokus postrádal razanci,
křížná Machynkova střela skončila
vedle branky a Sečkářovo rozhodnutí nehrát si s míčem a pálit na branku
dalo jen vyniknout umění Nemravy.
Machynek se při střelecké aktivitě

milujeme vecerník


gólu nešlo hovořit ani o brejkové situaci, po nakopnutém míči do šestnáctky
byl kardinální zákrok střelce branky
na Schustera, který šel jednoznačně
odpískat jako útočný faul. Rozhodčí
ovšem nechal hru plynout a Mančík
z otočky trefil skvěle. Jestli měl jít brankář po balónu jednou či dvěma rukama, jak se podepsal či nepodepsal na
vyrovnání, jsou malicherné otázky ve
srovnání s tím, že v té době měl být stav
minimálně dva nula.
Střílelo se, střílelo, skoro jako u pověstného Verdunu. Jenže municí se plýtvalo

fotbal

29

až hanba. Důkazem je sice úctyhodných osmnáct střel, jenže plné dvě třetiny skončily mimo tři tyče! A aktivní
nebyl jen Fládr, který to nejprve zkoušel z výborné pozice technicky mimo,
aby se poté opřel do balónu a zavěsil.
Střelecky agilní byli třeba Machynek,
Koudelka a dokonce i stoper Schuster si
připsal dva pokusy. Jenže kromě jediné
trefy do černého kde nic tu nic.
Veškeré ujišťování o přestávce, aby
hráči byli trpěliví, a další gól přidají,
se bohužel minuly účinkem. Mančaft
se posléze zcela přizpůsobil jalové hře
soupeře a místo branek přicházela nervozita a obavy. A v takové situaci trest
neodvratně přichází.
Příležitost odskočit pronásledovatelům z Velkého Meziříčí a Kroměříže, ta naštěstí ztratila za remízu
v derby s Vyškovem taktéž, zůstala
nevyužita. Šanci na domácí reparát
má eskáčko hned ve středu, kdy je
od 16:30 hodin na programu dohrávka proti Uničovu.
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VZDUŠNÉ SOUBOJE S BRODEM: $z;k 4

PROSTĚJOV Že žádný zápas
na třetiligové úrovni není jednoduchý, předvedl názorně
sobotní souboj prostějovských
fotbalistů s nováčkem soutěže
z Uherského Brodu. Zatímco
na podzim si ze Slovácka vezlo
eskáčko tři body, doma muselo dva oželet. A podle výkonu
v prvním poločase dvacátého
kola MSFL k tomu nebyl absolutně důvod. Jenže opět zafungoval faktor, který tým trápil po
většinu zimní přípravy: efektivita využití šancí...

pro Večerník

původní
zpravodajství

Tomáš
KALÁB

brankáře zůstal pouze trojlístek Hirsch,
Langer a Pernackij. A to ještě v případě
prvně jmenovaného se nedá příliš hovořit o stoprocentní připravenosti. „Kotník
stále cítím a musím jej posílit. Do nástupu k tréninku navíc přišlo onemocnění,
takže momentálně musím zapracovat
hlavně na fyzičce,“ komentoval svých
deset minut na hřišti Hirsch, stálice v prostějovských barvách.
Z vesměs zdravotních důvodů chyběli
mladíci Píchal a Zapletal, už dříve zraněný záložník Žykol a také stoper Sus.
A právě jeho absence asi nejvíce potrápila desítku spoluhráčů v poli. Všichni
v realizačním týmu se shodli na tom, že
právě Sus by byl schopen vyhrát množství hlavičkových soubojů s technicky
málo disponovaným soupeřem. V jediném možném složení, v jakém obrana mohla nastoupit, tedy s Rusem na
stoperu vedle Schustera a se Sečkářem
na levém kraji obrany, se o dlouhánech
rozhodně nedalo hovořit.
Velmi těžký byl zápas také pro brankáře Jíchu. Po rozcvičení a zahřátí na provozní teplotu jeho svaly nedostatkem
činnosti pomalu chladly a to je vždy
rizikové v případě nečekaného výpadu
soupeře. V případě vyrovnávajícího

'qw{'|}#~[(Q"$`#'$[X'#'$('?5"=5"

Průběh utkání byl do určité míry učebnicový. Ale nepředbíhejme. Jestliže během
zimní přípravy tým netrápila marodka,
tentokrát se situace vyhrotila do takové
podoby, že na lavičce kromě náhradního

chyběl, nebo nechyběl. Na hřišti nás
je vždy jedenáct zodpovědných za
výsledek v daném utkání.“
 Střelby na branku jsme viděli hodně, dokonce i vy jste měl dva pokusy,
byť mířily mimo...
„Od počátku jsme chtěli každou akci
zakončit, abychom eliminovali brejkové příležitosti soupeře. To se nám
dařilo, škoda že jsme nepřidali další
góly. Já jsem dostal balón na stoperu, vyvezl jsem ho, prostor se přede
mnou otevřel, těžko bych míč někomu přihrával, tak jsem zkusil vystřelit.
Góly sice nedávám, ale takto tam třeba někdy padne.“ (úsměv)

PROSTĚJOV Patrně nejdefenzivnější hráč současného prostějovského kádru se proti Uherskému Brodu prezentoval dvěma
střelami ze střední vzdálenosti. Zapojil se tak v prvním poločase
do ostřelování Nemravovy branky, jenže nikdo druhý a třeba i třetí gól nepřidal. To se podle zkušeného stopera Aleše Schustera (na
snímku) musí do dalších zápasů změnit.

exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
 Na stoperu jste tentokrát postrádal stabilního parťáka Martina Suse.
Jak moc byla v zápase s tímto soupeřem jeho nepřítomnost znát?
„Chyběl hodně. Brod hodně nakopával balóny a Martin tyto souboje
vyhledává. Určitě bychom se ale
neměli vymlouvat na to, jestli někdo

1.SK PV
ČSK UB

1:1

Po změně stran zkoušel hlavičkovat
na zadní tyči osamocený Jaroněk,
jenže slabý pokus byl pro Jíchu lahůdkou. Dvě hlavičky Kroupy skončily mimo prostor vymezený třemi
tyčemi. Pět minut před koncem se
zastřeloval Mančík, jeho první hlavička šla mimo branku. O minutu
později si tentýž hráč v prostějovské
šestnáctce udělal až příliš důrazně
prostor na úkor Schustera, jenže rozhodčí nereagoval a Mančík z otočky
trefil přesně pod břevno - 1:1.
Dělba bodů je spravedlivým odrazem dění na hřišti a odlišnosti obou
poločasů.

 Před vyrovnávací brankou se
Mančík dopustil zákroku právě na
vás. Jak jste situaci vnímal?
„Odražený balón mířil na pravou stranu, já jsem tam šel s tím, že jej odhlavičkuji. Byl jsem před hráčem a on
mě fauloval, nevím přesně, jestli kolenem. Spadl jsem přes něj a on to pak
trefil, jak to trefil. To už pak bylo jeho
štěstí či umění. Ke střele už ale nemělo
dojít, jenže rozhodčí to viděl jinak... V té
době to ale už dávno mělo být dva nula
nebo tři nula a bylo by po zápase. K této
situaci by pak vůbec nedošlo.“
 Zažil jste za svou kariéru hodně
zápasů, jak si vysvětlujete herní rozdíl
mezi prvním a druhým poločasem?
„První půle byla z naší strany supr
poločas, chtělo to proměnit střelbu,
průniky po stranách, centry. V druhé
půlce jsme z aktivity ustoupili, nechali
soupeře hrát jejich nákopy. Brodští si
ani dvakrát třikrát nepřihráli, vše kopali







Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
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„První poločas nás jednoznačně stál plné tři body. Měli jsme v něm dostatek
šancí na větší náskok, překopli jsme i prázdnou branku, proměnili jsme jen jedinou střelu. Sice jsme hodně stříleli ze střední vzdálenosti, jenže jsme povětšinou
ani netrefili branku. Ve druhém poločase jsme úplně přestali hrát, nevím proč.
I když jsme ještě nějakou šanci měli, nezvýšili jsme, naopak jsme přestali
kombinovat a nedrželi balón. Tím jsme se dostali pod tlak, protože soupeř hrál
jednoduše dlouhé balóny. Začali jsme se bát o výsledek, zatímco soupeř v takových případech nemá co ztratit a z jediné šance nám dal branku. Je to ztráta
bodů, která samozřejmě mrzí.“
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Prostějov (tok) - Na Třinec mladí
fotbalisté eskáčka neumí hrát. Stačí
připomenout poslední zápas loňské
sezóny, kdy jim tam utekl postup do
baráže o celostátní ligu. Tentokrát
doma prohráli 0:1, když jedinou
branku dostali po pěti minutách druhé půle.

.012'+313%.&4$
#0+5$%*$&46

RYCHLÝ


Statistiky z utkání a výsledkový servis MSFL najdete na straně 22

„Přijeli jsme na půdu prvního týmu soutěže, takže jsme pochopitelně měli respekt. Tušili jsme, co nás čeká, což se potvrdilo během prvních třiceti minut, když
do zápasu domácí vstoupili naplno. Doufali jsme, že to nevydrží celé utkání, což se
potvrdilo. První šanci jsme měli po třiceti minutách, kdy mohl skórovat Žůrek, do
té doby jsme byli pod tlakem zejména ze standardních situací. Samozřejmě jsme
nepřijeli hrát kombinační fotbal, přijeli jsme sem s určitým záměrem a ten se nám
v závěru s určitým štěstím podařilo realizovat. S bodem jsme nadmíru spokojeni.
Pokud i takové mužstvo, jakým Prostějov je, tahá pět minut před koncem čas, je to
pro nás vizitka, že i stav 1:0 byl pro ně dobrý. Za jejich pasivitu v druhé půli utkání
remíza sluší.“

1/&

dopředu, čímž nás dostali pod tlak. Takový zápas je potřeba úspěšně dohrát.“
 Čeká vás fyzicky náročný týden
se dvěma zápasy. Nejprve uprostřed týdne přijede Uničov, což je
kvalitativně jiné mužstvo. Jak vidíte tento zápas?
„Uničov se asi nespokojí pouze s nakopávanými míči. Každý zápas je
obecně úplně jiný a my musíme příště
bodovat za plný počet. Nic jiného nám
nezbývá. Podcenit nesmíme ani venku
Mohelnici, viděli jsme to dnes.. Branku
může dát úplně kdokoli, my ale musíme dát za každou cenu víc. Nelze se
spoléhat na výsledek jedna nula.“

 -  !    9-&G 9$ 

„Nelze se spoléhat na 1:0,“

s přesností nepotkával, Rus po Koudelkově nabídce trefil jen obránce
před sebou. Po půlhodině zahrozili
i hosté, jenže Jícha byl proti Žůrkově
střele na místě. Na druhé straně po
Hapalově nabídce doslova ukradl
míč Kroupovi z kopaček Nemrava.
Osm minut před přestávkou si na
hranici šestnáctky srovnal míč na
kopačky Fládr a prudkou střelou
otevřel skóre - 1:0. Před přestávkou
byl ještě aktivní Koudelka, jenže
bez potřebné přesnosti. Jak se brání
čistě soupeř, předvedl v posledních
sekundách Schuster, který doslova
„ocucal“ o balón Michalce.

PROSTĚJOV Vydržet v podobném tempu, které Prostějov nasadil
v první půlhodině sobotního střetnutí 20. kola MSFL, jistě nelze celý
zápas, ale zásadní je využít vypracované šance. Když se ujala pouze
střela Fládra osm minut před přestávkou, bylo to na udržení stavu
přece jen trochu málo. Rozhodnout může mnohdy jediný okamžik.
A ten opravdu čtyři minuty před koncem přišel...

Povelikonoční koledování: trest za pasivitu přišel

„Už několikrát jsem říkal, že body můžeme ztratit s každým a naopak
každého porazit. Záleží na tom, jak si to nastavíme v hlavě, a to se dnes
opět potvrdilo. Druhý poločas jsme se naprosto přizpůsobili hře soupeře.
Po prvních třiceti minutách jsme asi podlehli dojmu, že se nemůže nic stát.
V kabině jsme se hecovali, že přidáme gól, jenže jsme se jen přizpůsobili
a celý druhý poločas si koledovali o vyrovnání. Rozhodčí pískal snad každý kontakt, pak zákrok na Aleše Schustera nepískl, ale na to se nedá vymlouvat. Už o poločase jsme měli jasně vést a bylo by rozhodnuto. Soupeř
podobné kvality tady už dlouho nehrál a my mu bohužel darovali bod.“
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

!"#$%&'()#*+%+,
FRANTIŠKA JURY
První poločas jsme hráli velice dobře, měl skončit tři
nula. Bohužel to tak ve fotbale chodí, že za těsného
stavu soupeř pořád „žije“, pak
stačí brejk nebo ojedinělá
šance a remíza je na světě.
Ve druhém poločase jsme se
ztratili ze hřiště, cítil jsem tam
strach o výsledek, hráli jsme
bez pohybu, bez myšlenky,
o tento výsledek jsme si koledovali. Výkon v první půli se
mi fakt líbil, po přestávce jsme
úplně vypadli z role. Jakmile
jsem vyrovnání rozdýchal,
říkám, že je potřeba zachovat
klid. Ztratili jsme body my,
ztratili i ostatní. Je to škoda,
mohli jsme mít nějaký náskok, ale nedá se nic dělat. Musíme pracovat dál. Hlavně si to
musí vyříkat trenéři a hráči, že
podobně jako druhou půlku
hrát nemůžeme. Ve středu
máme zápas s Uničovem na
to, abychom to odčinili a lidem ukázali, že se o výsledek
umíme porvat. Je potřeba si
říct, co bylo špatně, ale hlavu nahoru a v dalších zápasech je potřeba udělat
body.
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Tucet střeleckých pokusů šlo
mimo branku, jedna z příčin
pouhé remízy...
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letos slavíme jubileum...

fotbal

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ
PŘEBOR:
K

´
´
zapasove
´
menicko

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
Dohrávka 18. kola: 1.SK Prostějov –
Uničov (středa 11.4., 16.30, rozhodčí: Gasnárek – Tomanec, Grečmal).
21. kolo: Mohelnice – 1.SK Prostějov (sobota 14.4., 15.30, Páral –
Škrobák, Kneisl).
CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
17. kolo, sobota 14. dubna, 15.30
hodin: Kralice na Hané – 1.HFK
Olomouc „B“.
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
17. kolo, sobota 14. dubna, 15.30
hodin: Náměšť na Hané – Konice.
ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „B“:
17. kolo, neděle 15. dubna, 15.30 hodin: Bělotín – Kostelec na Hané (sobota
14.4., 15.30), Plumlov – Brodek u Přerova (sobota 14.4., 15.30), Dub nad Moravou – Čechovice (sobota 14.4., 15.30),
Mostkovice – Beňov, Němčice nad Hanou – Určice, Lipová – Protivanov.
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
17. kolo, neděle 15. dubna, 15.30
hodin: Haná Prostějov – Klenovice na Hané (sobota 14.4., 15.30),
Horní Moštěnice – Pivín (sobota
14.4., 15.30), Smržice – Radslavice,
Vrchoslavice – Troubky.
LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
17. kolo, sobota 14. dubna, 15.30
hodin: Červenka – Jesenec.
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
17. kolo, neděle 15. dubna, 15.30 hodin: Určice „B“ – Vrahovice (sobota 14.4.,
15.30), Otaslavice – Brodek u Prostějova
(sobota 14.4., 15.30), Hvozd – Výšovice
(10.15), Dobromilice – Nezamyslice,
HorníŠtěpánov–BrodekuKonice, Ptení
– Vícov, Tištín – Čechovice „B“.
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SK. „B“:
12. kolo, neděle 15. dubna, 15.30
hodin: 1.FC Olomouc „B“ – Držovice (hřiště Kostelec na Hané, P. Pospíšil), Vsetín – Mostkovice (Kneisl).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
– STARŠÍ:
21. kolo: Opava „B“ – 1.SK Prostějov (neděle 15.4., 10.00, hřiště Velké
Hoštice, Žurovec – Šimík, Chýlek).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
– MLADŠÍ:
21. kolo: Opava „B“ – 1.SK Prostějov (neděle 15.4., 12.15, hřiště Velké
Hoštice, Šimík – Žurovec, Chýlek).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
21. kolo: Třinec „B“ – 1.SK Prostějov „B“ (neděle 15.4., 10.15, Broskevič – Farník, Petroš).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
21. kolo: Třinec „B“ – 1.SK Prostějov „B“ (neděle 15.4., 12.30, Folvarčný – Broskevič, Petroš).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
17. kolo, sobota 14. dubna: Čechovice – Olšany (10.00), 1.FC Viktorie
Přerov „B“ – Určice (10.00), Konice
– Chválkovice (neděle 15.4., 15.30).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ
DOROSTU, SK. „A“:
13. kolo, neděle 15. dubna: Tovačov – Hvozd (sobota 14.4., 10.00),
Plumlov – Bohuňovice (10.00),
Loštice – Kralice na Hané (15.30).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ
DOROSTU, SK. „B“:
13. kolo, sobota 14. dubna:
Němčice nad Hanou – Otaslavice
(10.00) , Želatovice – Pivín (13.00),
Horní Moštěnice – Brodek u Prostějova (neděle 15.4., 15.30).

KRA
ŽEL

2:1

KRALICE NA HANÉ Také druhé
jarní utkání znamenalo plný bodový
zisk pro hráče kralického „áčka“. Proti Želatovicím se ovšem na své půdě
nadřeli a při domácí soutěžní premiéře v tomto kalendářním roce museli
obracet poločasové manko. To se jim
po změně stran podařilo a tým Davi-

da Kobylíka si tak upevnil třetí pozici,
na čtvrtý Přerov i páté Všechovice má
aktuálně tři body k dobru.
„Tyto tři body jsou velice důležité. Zápas
se nám nepovedl, kluci ale dřeli a silou
vůle dovedli duel do vítězného konce,“
oddychl si kouč domácích. Do kabin
odcházel jeho tým po brance Matušíka z předposlední minuty za stavu 0:1,
avšak brzy po změně stran vyrovnal Jan
Nečas a rozdílovou branku pak zaznamenal osmnáctiletý Daniel Halenka,
jenž na plac šel až v průběhu zápasu.

Kralice pokračují
NA VÍTĚZNÉ VLNĚ
„Nikdo u mě není náhradníkem, všichni
mají na to, aby hráli. Kluci pracují a mám
z čeho vybírat, je pro mě složitější vybrat
jen jedenáct jmen a ostatním sdělit, že
začnou z lavičky,“ podotkl.
Soupeř byl podle něj lepší, využíval roztažené hry a z brejku středem obrany
se zaslouženě ujal vedení, Kralicím se
ovšem povedlo úvodních dvacet minut
po změně stran a během nich se výsledek otočil. „Byli jsme agresivní, získávali
jsme všechny míče, dařila se nám kombinace a byli jsme rychlí, jak jsme chtěli.

Opět jsme ale trnuli o výsledek, soupeř
totiž hodně nakopával na vysokého hrotového útočníka, který sklepával míče
pro své spoluhráče,“ poukázal Kobylík
na téměř dvoumetrového habána v sestavě Želatovic.
Defenzivní činnost Kralic tak prošla zatěžkávací zkouškou a obstála. „Odskákali jsme
to, uhráli, nepouštěli jsme je do šancí. Závary byly, ale toť vše. Chtěli jsme hrát rychle
po zemi, to se nám ale dlouho nedařilo, teprve pak jsme z toho dali dva góly. Stál proti
nám ale kvalitní soupeř, který překvapil už

o týden dřív ‚béčko‘ Holice,“ připomněl týden staré penaltové vítězství 2:1.
Právě aktuálně druhý celek tabulky
bude příštím soupeřem kralického
FC, v jeho domácím prostředí se začíná opět v sobotu od 15:30 hodin. „Viděl jsem je už dvakrát a mám je zmapované. Otázkou je, kdo za ně přijde hrát, vím
ale, jak hrají, jaké jsou jejich silné a slabé
stránky. Znám i jejich trenéra a vím, co od
nich čekat,“ pronesl David Kobylík.(jim)
Statistiky z utkání a aktuální
tabulku najdete na straně 23

Pondělí 9. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

I.A třída skupina B

Urice vyhrály v Kostelci, Plumlov uspl v Blotín, padly =echovice
0:2
(0:0)

FC Kostelec
na Hané
TJ Sokol
Urice

Branky: 72. Holčák, 82. Frehar. Rozhodčí: Vrána – Oulehla, Frais. Žluté
karty: 58: Chytil (K). Sestava Kostelce: Vítek – Hruban, Holoubek, Chytil, Móri (67. Vinklárek) – Synek, M.
Klimeš, Langr (70. Navrátil), Vyhlídal
(82. Ondra) – Lužný (46. Židek), Preisler. Trenér: Jaroslav Klimeš. Sestava
Určic: Hýbl – Slezák (58. Mohelník),
Zbožínek (46. Krajíček), Frehar, Hejduk (86. Žáček) – Paul, Adamec,
Menšík, O. Halouzka (56. Šnajdr) – P.
Jeho přáním bylo vstoupit do jara vítězně, to se Halouzka, Holčák (83. Bureš). Trenér:
tedy podařilo, i přes nervóznější pasáže zůstaly Pavel Zbožínek.
všechny tři body doma. „Musíme ale dál praHodnocení trenéra Kostelce
covat na finální fázi. Dokázali jsme soupeře
Jaroslava Klimeše:
vykombinovat, ale nedokázali jsme situace
dohrát. Těší mě, že se opět dokázali prosadit „Nevystoupili jsme ze svého stínu... Podorostenci, třeba Vojta Cetkovský podnikal kračujeme v nevýrazných výkonech, Urprůniky po stranách, zatímco soupeřovy sna- čice vyhrály zaslouženě. Chtěly více jak
hy byly jen o odražených míčích a osobních my. Naše jarní hra nemá vůbec koule! Bez
soubojích, nevytvořili si žádný souvislý tlak,“ toho se prostě nedá hrát. Chybělo tam
nasazení, bojovnost, srdíčko. Po vydařeporovnával.
Dalším konickým vyzyvatelem se stane v so- né podzimní části přišlo sebeuspokojení.
botu odpoledne Náměšť na Hané, aktuálně Mančaft je stejný, nezměnil se, ale hra je
devátý celek tabulky, který nasbíral o šest výrazně horší. Musíme to v sobě zase najít
bodů méně než čtvrtá Konice. „Je to takové a zlomit to. Je třeba začít jezdit!“
derby a máme soupeři co vracet, na podzim
jsme s nimi doma prohráli 2:3. Soupeře znám
a pokusíme se poctivě připravit, bude se hrát na
velkém hřišti a musíme vycházet z poctivé defenzivy,“ přeje si Petr Ullmann.

Jesenec prospal úvod Konice začala jaro vítězně,

a v Tyeštin neuspl přetlačila Bělkovice
I.B třída skupina B
TŘEŠTINA, PROSTĚJOV Nevydařený vstup do zápasu orazítkovaný dvěma
góly do pětadvacáté minuty rázně určil vývoj premiérového jarního vystoupení Jesence v „B“ skupině I.B třídy. Na přelomu prvního a druhého poločasu
sice dokázal ztrátu zcela umazat, avšak brzy nato potřetí inkasoval a na tuto
branku již marně hledal odpověď. Minimálně bod z půdy vedoucího týmu
tabulky byl sice na dosah, avšak z Mohelnicka se nakonec tým Petra Tichého
musel vrátit s prázdnou. Na rozdíl od přísně chráněného koniklece velkokvětého však zatím není jeho existence v krajské soutěží ohrožena, i z jedenácté
pozice má pohodlný osmibodový náskok na předposlední Nové Sady „B“.

3:2
(2:1)

TJ Sokol
Teština
SK
Jesenec-Dzbel

Branka: 11. Tyráček, 25. A.
Masopust, 55. L. Masopust –
42. Burian, 52. Čížek z penalty.
Rozhodčí: Matulík – Oulehla, Kundrát. Sestava Jesence:
Kýr – Horák, Burian, Ullmann,
Gottwald (46. Laštůvka), Žouželka – J. Burget (46. J. Tichý),

Čížek, Knoll – Poles, Navrátil. a bylo rozhodnuto. Mrzí mě to, za
nerozhodného stavu jsme byli lepší,
Trenér: Petr Tichý st.
jenže nevyšlo to. Hrálo se na maHodnocení trenéra Jesence
lém hřišti a nechali jsme si od lajny
Petra Tichého:
vyjet hráče, který vystřelil, a bylo.
„Vyloženě remízový zápas, který Rozebrali jsme si to s klukama a už
vyhrál šťastnější. Začali jsme velice se to nebude opakovat. Bylo znát, že
špatně a do půl hodiny jsme pro- se jedná o náš první zápas, prospali
hrávali o dvě branky. Pak se nám jsme začátek, v němž byl soupeř
podařilo vyrovnat a vypracovali lepší a důraznější. Škoda. Pak jsme
jsme si ještě dvě další tutovky, jen- dali kontaktní gól a od té doby jsme
že jsme se dopustili jedné hrubky nebyli horší.“
(jim)

KONICE, PROSTĚJOV O týden později
než většina mužstev z krajských soutěží
zahájila jarní bitvy v „A“ skupině I.A třídy
Konice. Po úvodním odkladu na půdě
České Vsi nezaváhala na vlastním hřišti
proti Bělkovicím, když sice měla utkání pod
kontrolou, přesto však dovolila soupeři, aby
se vždy dotáhl na jedinou branku.
„Začali jsme výborně, brzy jsme vedli o dvě
branky a měli jsme i plno dalších šancí.
Nevyužili jsme je a zbytečně jsme pak vrátili
hosty do hry, když Jara Rus musel faulovat za
žlutou a z trestňáku vymetl jejich hráč šibenici,“
přiblížil dění v úvodních pětačtyřiceti minutách
lodivod vítězné flotily Petr Ullmann.
Prakticky okamžitě po změně stran dopřál jeho
mužstvu opět klidnější plavbu Adam Širůček,
jenž po centru Romana Kameného navázal na
předchozí trefy Martina Kořenka a právě svého
nahrávače. „Kontrolovali jsme hru a znovu
jsme měli řadu možností, čtvrtá i pátá branka
doslova visela ve vzduchu, jenže nám chybělo
trochu štěstí,“ krčil rameny stále ještě aktivní obránce v dresu Jesence.
Pár minut před koncem ale přišel roh na
opačné straně a rázem bylo zaděláno na drama,
Bělkovice totiž snížily na 3:2. „Soupeř vsadil vše
na jednu kartu, posílal dlouhé míče dopředu
a chtěl vyrovnat. Naše obrana si to ale pohlídala
a vlastně jsme nedostali žádný gól ze hry, takže
jsem spokojen,“ chválil šestatřicetiletý trenér.

lovině soutěže dostal do středu tabulky.
Osmnáct bodů za čtyři vítězství a šest
remíz není důvod ke spokojenosti. To
ani trenér po podzimu nezastíral. V prvním vzájemném utkání ve 3. kole ztratilo
eskáčko v Uničově první body za bezbrankovou remízu. Pro soupeře to byl
naopak první bod, od něhož se potřeboval odrazit. Nějakou dobu to vypadalo,
že se to i podařilo, jenže počátkem října
přišla domácí porážka 1:2 s Mohelnicí
a opět přišla deka, z níž vyčnívala pouze
výhra v Petřkovicích.

Za Urice nastoupil i trenér Zbožínek!
zjistili jsme
URČICE Úvodní jarní zápas Určic
v „B“ skupině I.A třídy Olomouckého KFS nebyl o předminulém
víkendu zajímavý jen tím, že výsledkem 5:0 přinesl nejvýraznější
výhru mužstva v sezóně, že se Petr
Halouzka zaskvěl hattrickem a ukázaly se dvě nové tváře Josef Adamec
a Josef Holčák, z nichž druhý jmenovaný přidal zbývající dvě trefy,
ale také skutečností, že k zápasu
uprostřed domácí obrany nastoupil
Pavel Zbožínek!
Ano, čerstvě čtyřiačtyřicetiletý hlavní
kouč domácích znovu nazul kopačky,
navlékl dres a přímo ze hřiště po téměř šedesát minut dirigoval hru svého
týmu. „Je to nějakých jedenáct dvanáct let, co jsem naposledy hrál, a byla
to pro mě velká výzva. Po skončení
podzimu jsem klukům říkal, ať si odpočinou, že já budu makat a zahrajeme si spolu. Měl jsem velkou motivaci
a současně jsem chtěl mladým hráčům

ukázat, že jsem schopen i z této pozice
udělat maximum, abychom se posunuli dál. Znal jsem mezery, a proto
jsem se staral o organizaci hry, ta nám
chyběla,“ okomentoval svůj velký
comeback na fotbalové trávníky.
A symboliku představovalo i číslo
sedmnáct, s nímž nastoupil, prohozením pořadí číslic totiž dostaneme jednasedmdesátku... „Moji rodiče budou
mít letos jednasedmdesát let a chtěl
jsem jim i tímto poděkovat, co všechno pro mě udělali, abych se mohl bavit
fotbalem,“ vysvětlil.
Někdejší středopolař začal s kopanou
v šesti letech v Klenovicích na Hané,
poté přes OP Prostějov zamířil do
Sigmy Olomouc, kde téměř dokončil
mládežnické roky a kam se po kratších angažmá v SK Prostějov, LeRKu
Brno/Prostějov a Viktorii Žižkov zase
vrátil. Na sklonku své kariéry zamířil
do Drnovic a poslední profesionální
zářezy přidal ve slovenském Ružomberoku. V nejvyšší tuzemské soutěži
posbíral Pavel Zbožínek téměř 170
startů, další desítky přidal ve druhé
lize.
(jim)

V zimní přípravě se Uničovu dařilo se
střídavými úspěchy. Zpočátku se mu
proti silnějším soupeřům, mezi nimiž
nechyběly Vítkovice nebo Znojmo,
příliš nedařilo. Povzbudivější výsledky se objevily až v závěru, v němž si
Uničovští otestovali sílu na divizních
soupeřích. Kromě Krče je v týmu další
hráč, který navlékal prostějovský dres,
v zimě přišel záložník Jan Hladík.
I Uničov trápí efektivita zakončení, což
se projevilo v generálce proti diviznímu
Šumperku. Jenže už v prvním jarním

„Zápas s Uničovem zvládneme,“
věří brankář eskáčka Filip Jícha
„Jsme tým, který chce postoupit, tudíž
musíme na hřišti dominovat. Soupeře
bychom měli válcovat a neměli by jej
do ničeho pouštět. Z toho se odvíjí
role brankáře, což ale není vůbec příjemné. V rozcvičce se člověk zahřeje,
pak nastoupí do zápasu a vše jde dolů.
Následně přijde jedna taková šance
a ta může být rozhodující.“
 V čem vidíte odlišnost obou poločasů?
„V prvním byla vidět velká chuť do
zápasu, jenže jsme měli přidat gól a zápas bychom v klidu dohráli. S jednobrankovým náskokem jsme šli do druEXKLUZIVNÍ
hého poločasu, v němž tak prvních
rozhovor
deset minut byl patrný jakýsi elán, ale
pro Večerník
pak už nám taky začaly trochu docházet síly. Nedá se pořád vydržet chodit
Tomáš KALÁB
do plných. Soupeř si svoje odbránil
 Gólová střela Uherského Bro- a podařilo se mu využít jedinou šanci.“
du byla jejich první přímá střela na  Gól padl po sporném zákrobranku. Jak obtížné jsou takové zá- ku, střela byla překvapivá a dobře
pasy z hlediska brankáře?
umístěná. Dalo se s ní něco dělat?

PROSTĚJOV Pro brankáře složitý zápas. Za celé utkání se pořádně nezpotíte, čelíte jedné záludné střele a je z toho gól. Pro Filipa
Jíchu přišel tento moment v 86.
minutě a byla to první přímá
střela na branku. Umístěná a překvapivá. Zklamání z tváře gólmana bylo viditelné, současně však
bylo znát odhodlání napravit to
už ve středeční dohrávce proti
Uničovu.

0:2
(0:2)

TJ Sokol
v Pivín
TJ Sokol
Ústí „B“

Branky: 17. Vladik, 21. Pavel Sencovici. Rozhodčí: Kašpar – Kopecký,
Bašný. Sestava Pivína: Fürst – M.
Bartoník, T. Vrba, Pospíšil, Šišma – J.
Bartoník (60. S. Vrba), M. Sedlák,

„Dalo, šla na přední tyč. Pořádně jsem
ji ale nečekal, nebyla to ani nějaká
velká šance, navíc jí předcházel faul.
Najednou bum a je to tam. Velké štěstí
pro soupeře, pro nás smůla.“
 Zápas s Uničovem bude úplně
o něčem jiném, soupeř se bude snažit hrát. Jak vidíte vaše šance?
„Z tohoto zápasu se musíme zvednout, jsem o tom přesvědčen. Nejsme
tým, kterému to ublíží, spíš nás to víc
nabudí. Zápas s Uničovem musíme
zvládnout a zvládneme ho, v to věřím.“

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:

„Vyrovnaný zápas, v němž jsme měli
minimálně na bod. Ještě deset minut
před koncem jsme vedli, závěr nám ale
nevyšel a domácí otočili skóre zápasu.
Měli jsme omezenou sestavu a neměl
jsem moc lidí na střídání, museli to
odedřít ti, co byli na hřišti. Domácí
využili šancí, do nichž se dostali, je to
strašná škoda. Minimálně bod bychom
si zasloužili, s výkonem týmu jsem spokojen, nemám mu co vytknout.“

ve správných prostorech, což domácím
činilo potíže. V útočné fázi nám to ještě
tolik nešlo, ale kluci bojovali a remízu
urvali. Chtěl bych jim poděkovat za výborný výkon.“

0:2
(0:2)

TJ Sokol
echovice
FKM OpatoviceVšechovice

Branky: 56. Gerhard, 83. Hostaša.
Rozhodčí: Kundrát – Dokoupil, Majer. Žluté karty: Veselý – Hostaša).
Sestava Čechovic: Polák – Kupka,
FK Slavoj Kojetín- Koláček, Walter, Š. Hanák – Chmelík
PK
Kovalovice
(46. Veselý), Kolečkář, Němeček (81.
1:0
FK Nmice
Haluza) - Zapletal (79. Veselý), Mu(0:0)
nad Hanou
zikant (87. F. Hanák) – Pospíšil (73.
Rozhodčí: Lizna – Kašpar, Kopecký. Jano). Trenér: Evžen Kučera.
Žluté karty: M. Navrátil, J. Navrátil.
Hodnocení trenéra Čechovic
FKBrodek
Sestava Němčic: Tomek - Spiller, M.
u Perova
Evžena Kučery:
Navrátil, J. Navrátil, Župka – Jordán
2:1
SK
(0:0)
(76. Vrána), Hamala, Horák, Vévoda – kouče se nepodařilo o uplynulém víLipová
Chlud (67. Jiříček), Kolečkář. Trenér: kendu telefonicky kontaktovat
Branky: 81. Kudlička, 85. Omelka - 49. Radovan Novotný.
TJ Sokol
P. Dostál. Rozhodčí: Koneč ný - KoBlotín
Hodnocení trenéra Němčic
2:4
loš, Brázdil. Sestava Lipové: Holásek
TJ Sokol
(2:3)
Radovana
Novotného:
– Žilka, Takáč, Moštěk, Abrahám (52.
Plumlov
Štěrba) - Petržela, Drexler, Jamrich, „Zadařilo se, kluci dělali, co měli, a vyNovák – P. Dostál, M. Dostál. Hrající platilo se. Bod považuji za cenný výsle- Branky: 5. a 34. Hoffmanm – 8. Hladdek. V obranné fázi jsme se pohybovali ký, 20. Spáčil, 37. Klváček, 90. Trajer.
trenér: Pavel Růžička.

Rozhodčí: Rosskohl – Perutka, Boháč. Žluté karty: Kiška (P). Sestava
Plumlova: Simandl – Vysloužil, Ševcůj, Fabiánek, Kiška – Hrstka, Zabloudil (74. Bureš), Spáčil, Klváček (78.
Křupka) – Trajer, Hladký. Trenér: Pavel Voráč
Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:

„Jeli jsme do Bělotína se smělým
cílem bodovat, možná vyhrát... A vidíte, ono se podařilo! (úsměv) Z tohoto pohledu panuje maximální
spokojenost. Do utkání jsme přitom
vstoupili vlažně, již v páté minutě
inkasovali. Nesložilo nás to, naopak
kluci se nakopli. Záhy jsme vyrovnali
a od té doby jsme měli utkání herně
ve své moci a pod kontrolou. Spáčil
dal krásnou branku z pětadvaceti metrů, klid pak přinesl gól Trajera.“

3:1
(1:1)

SK
Protivanov
TJ Sokol
Mostkovice

Více na straně 32

(jim, pk)

WWW.
VECERNIKPV.CZ

PROSTĚJOVSKO Pouze pět bodů vytěžila v součtu pětice regionálních mančaftů v šestnáctém pokračování „A“ skupiny I.B třídy. Naplno se podařilo zabrat pouze Vrchoslavicím na půdě Kojetína „B“,
po penaltovém rozstřelu se radovala rovněž Haná Prostějov na trávníku Tovačova. Naopak Klenovice
proti Lipníku, Smržice s Želatovicemi„B“ ani Pivín s Ústím„B“ nevyužily domácího prostředí a veškeré
body přenechaly svým soupeřům.

31

´
´
zapasove
´
menicko

MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:
23. kolo: 1.SK Prostějov – Opava
(neděle 15.4., 12.15, Křepský – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:
23. kolo: 1.SK Prostějov – Opava
(neděle 15.4., 10.30, Ol KFS – Křepský, Ol KFS).
SpSM – U13 JIH:
17. kolo: 1.SK Prostějov – Jihlava
(sobota 14.4., 10.00, Křepský).
SpSM – U12 JIH:
17. kolo: 1.SK Prostějov – Jihlava
(sobota 14.4., 10.00).
FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
STARŠÍCH ŽÁKÙ:
17. kolo, neděle 15. dubna: Čechovice – Jeseník (9.00), Olšany
– Nové Sady (10.30), Želatovice –
Němčice nad Hanou (10.45), Slavonín – Konice (11.30).
FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
17. kolo, neděle 15. dubna: Olšany – Nové Sady (9.00), Želatovice
– Němčice nad Hanou (9.00), Slavonín – Konice (10.00), Čechovice
– Jeseník (10.45).
OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
16. kolo, sobota 14. dubna, 10.00
hodin: Nezamyslice – Ptení, Mostkovice – Lipová, Smržice – Určice
(14.00), Pivín – Horní Štěpánov
(neděle 15.4., 10.00), Olšany „B“
– Kralice na Hané (neděle 15.4.,
12.30), Výšovice – Plumlov (neděle
15.4., 13.00), Otaslavice volno.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

Vrchoslavice nadělovaly, dále zvítězila už jen Haná Fotbalový nestor

Branky: 13. Kořenek, 24. Kamený, 47. Širůček
– 37. Sklenář, 84. Vinkler. Rozhodčí: Kreif –
TJ Sokol
Langhammer, Straka. Sestava Konice: ZaplePK
Tovaov
tal – L. Bílý (77. Blaha), Rus. F. Bílý, Drešr – Ka- 1:2
TJ Haná
mený, Tichý, Kořenovský, Kořenek (61. Paš)
(1:1)
Prostjov
– Širůček, Bross (66. Cetkovský). Trenér: Petr
Ullmann.
(jim) Branky: 28. Nemrava – 22. Zatloukal.
Rozhodčí: Vachutka – Pytlíček, Hrbáček. Sestava Hané: Marák – Trnavský, Ohlídal, Čermák, Světlík – Strouhal (76. Jančiar), Krupička, Kaprál,
zápase si Uničovští spravili střelecký víceméně pořád stejné, ale kvalitou Ondráček (83. Jiří Novák) – Zatlouapetit, když rozdrtili doma Otrokovice určitě disponuje dobrých deset let,“ kal, Petržela (70. Jakub Novák). Tre4:0. Naposledy v sobotu remizovali na je si vědom prostějovský kormidelník nér: Daniel Kolář.
půdě Rýmařova 2:2, když Vejvoda vy- Oldřich Machala.
Hodnocení trenéra Hané
rovnával až v nastaveném čase. Uničov O potřebě zlepšení hry oproti zápasu
Prostějov Daniela Koláře:
nastoupil v sestavě Uvízl – Purzitidis, s Uherským Brodem jsou si hráči dobVejvoda, Hladík, Jeřábek, Komenda, ře vědomi. „Ve středu přijede soupeř, „Těžký terén a silný vítr, moc šancí
Binar, Bača, Krayzel, Koutek a Krč.
u něhož nehrozí, že bychom se dali nebylo. Remíza je zasloužená a v pe„Musíme v pondělí především zjistit uspat jeho hrou, po obrovské ztrátě naltách se nám dlouhodobě daří. Teď
zdravotní stav hráčů. Po řádné rege- doma s Uherským Brodem nezbývá jsme sice dvě nedali, jenže naše síla je
neraci se musíme odpovědně připra- nic jiného než další zápas doma jed- i ve vynikajících brankářích a Honza
vit na středeční zápas. Mužstvo má noznačně vyhrát,“ říká jasně kapitán si vedl skvěle. Musím vyzdvihnout, že
Uničov přes příchod některých posil Karel Kroupa.
(tok) přestože jsou domácí hodně namočeni a nemají moc bodů, tak se hrál naprosto férový zápas a rozhodovalo se
na hřišti. Každý zápas chceme vyhrát
a jsem spokojen, na tovačovské půdě
se nebude vítězit snadno.“

Ve st,edu eká 1.SK Prostjov odložený souboj s Uniovem
PROSTĚJOV Harmonogram třetí
nejvyšší fotbalové soutěže začíná
na Moravě pomalu dohánět ztráty
způsobené březnovým počasím. Ve
středu se odehrají dva ze čtyř odložených zápasů 18. kola. Kromě duelu 1.HFK Olomouc s Rýmařovem
přivítají na svém trávníku v areálu
SCM Za Místním nádražím prostějovští fotbalisté tým Uničova.
Poslední vítěz MSFL zažíval pod novým
trenérem Zbyňkem Zbořilem těžkou
kocovinu a nakonec byl rád, že se po po-

Hodnocení trenéra Určic
Pavla Zbožínka:

„Potvrdili jsme výhru z prvního domácího zápasu a je moc fajn, že i když jsme nedali penaltu, tak se nám podařilo vstřelit
dva jiné góly. Sestava byla stejná jako před
týdnem, ke změně došlo pouze v bráně,
Peťa Števula totiž nemohl pracovně. Tomáš Hýbl je sice dorostenec, pár zápasů
už ale odchytal a neměl jsem strach. Byli
jsme aktivnější i fotbalovější, takže panuje spokojenost, předvedli jsme, co jsme
chtěli. Do každého zápasu vstupujeme
s pokorou, podzim se nám totiž bodově
nepodařil. Kostelec má kvalitní mužstvo,
jemuž se fantasticky vydařil podzim, o to
cennější nyní je, že jsme si body zasloužili
my. Mužstvo získává tvář, líbí se mi nasazení, přístup i hra.“

I.B třída skupina A

Sokol Konice
SK Bìlkovice-Lašany
3:2 (2:1)

PROSTĚJOVSKO Další víkend mají za sebou účastníci„B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS.Výborný
jarní vstup potvrdily Určice, které vyhrály regionální derby na trávníku Kostelce na Hané. Druhý prestižní souboj místních zástupců uzmul pro sebe domácí Protivanov. Perfektní výkony podali fotbalisté
Plumlova, kteří vezou body z Bělotína, a také Němčice, jež se nevrací s prázdnou z Kojetína. Naopak
zaváhal tým Lipové a překvapivě před svými příznivci také Čechovice.

Tydlačka, Valtr – J. Svozil ml., Trajer. Klesnil (16. J. Loučka) – T. LoučTrenér: Jaroslav Svozil st.
ka (85. Dostál), Holub, M. Hradil,
Coufalík – Machálek, P. Horák ml.,
Hodnocení trenéra Pivína
R. Panáček, Fialka – T. Hradil (64. P.
Jaroslava Svozila:
Horák st.), R. Jurčík. Trenér: Miro„Látali jsme sestavu, jak se dalo. Martin slav Panáček.
Sedlák je zraněn, Frýbort se omluvil
a chyběl i Radek Švéda, na lavičku tak Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:
musel padesátiletý Pavel Sedlák a dva
dorostenci. V první půli bylo Ústí lepší „Přes silný vítr se hrál velice pěkný
a fotbalovější. I když jsme je do koncovky fotbal, obě mužstva se snažila o techmoc nepouštěli, tak se dokázali dvakrát nickou hru a pro oko diváka to muprosadit, nejprve z voleje na vápně, poté selo být moc pěkné. Kojetín má výz rohového kopu. Za nás Svozil s Pospíši- borný tým se zkušenostmi z vyšších
lem nastřelili břevno a neproměnili jsme soutěží, byli jsme ale lepší a hned
ani další šance. Když proti prvnímu týmu v první půli jsme vstřelili dvě branky,
zahodíte doma tolik možností, nemůžete přestože jsme ještě další šance neprovyhrát. Je to ale škoda. V první půli jsem měnili. Soupeř si nevytvořil skoro
sice nebyl vůbec spokojen s výkonem, ve nic, nevěděl si rady a končil na šestdruhé půli to už bylo lepší, i když upra- náctce, jen jednou jsme propadli vzacovanější a nervózní. Uhrát bod bylo du. Máme ale body a byl jsem spokov našich silách. Zklamal mě ale rozhodčí jen i s kvalitou rozhodčích. Bohužel
Kašpar. Nám dal oprávněně karty, hosty se nám opět zranil Tomáš Klesnil.
ale za stejné přestupky netrestal. Povídal si Je mladý a dobrý, ale teď tak trochu
s nimi, vysvětloval, nechal si radit a vrcho- lazar, potýká se s vleklými problémy
lem bylo, když jejich kapitán už se žlutou a v půlce měsíce půjde na magneticnaběhl do našeho brankáře, vyloučen ale kou rezonanci.“
nebyl.“

1:4
(0:2)

FK Slavoj
Kojetín „B“
TJ Sokol
Vrchoslavice 1946

Branky: 68. Zezula – 18. T. Hradil,
31. R. Jurčík, 73. Machálek, 84. P.
Horák st. Rozhodčí: Horák – Lasovský, Votava. Sestava Vrchoslavic:

1:3
(0:0)

TJ Sokol
Klenovice na Hané
SK Spartak
Lipník nad Bevou

Branky: 90.(+1) Štěpánek - 46. Šatánek, 57. a 65. Kovařík. Rozhodčí:
Janáček – Machala, Vláčil. Sestava
Klenovic: Klimeš - Frys, Cetkovský
(70. Popelka), Pospíšil, César (80.

Prokop) - Dreksler (85. Borovský),
Šlézar, Dadák, Grepl (46. Liška) Rozehnal - Štěpánek. Trenér: Vladimír Horák.
Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

„První půlka byla vyrovnaná, měli
jsme tam jednu, respektive dvě šance,
které jsme mohli proměnit. Nestalo
se tak. Ve druhé půli si myslím, že
jsme nebyli horším týmem, bohužel
jsme udělali hloupé chyby a soupeř
využil naši nepozornost. Při první
brance jsme byli asi ještě v šatně, protože padla hned po rozehrávce druhého poločasu, druhá přišla po našem brejku a jejich odkopu, třetí padá
trochu na vrub našeho brankáře, ačkoliv jej musím pochválit za předchozí zákroky. To byly tři hloupé chyby,
kde jsme byli nepozorní a nedůrazní.
Jinak zápas byl v dobrém tempu, myslím si i oko diváka potěšil, jen ten
výsledek už tolik ne. Moc jsme se na
branku nadřeli, přišla až v samotném
závěru. Vyložených šancí kromě první půle jsme si tolik nevytvořili.“

2:4
(1:0)

TJ
Smržice
FC
Želatovice „B“

Branky: 16. Kalandřík, 69. Zbožínek
- 60. Bernhauer, 61. Král, 81. Kratochvíl, 89. Tomek. Rozhodčí: Motal
– Winkler, Horák. Sestava Smržic:

Volf - Pírek, Zbožínek, Klus, Vařeka –
M. Studený, Kiška (71. T. Studený),
Kotlár, Kalandřík – Procházka (40.
A. Studený), Dostál. Trenér: Petr
Gottwald.

má OSMDESÁT!

Hodnocení trenéra Smržic
Petra Gottwalda:

„Těžko se mi to hodnotí. Po prvním
poločase to pro nás vypadalo slibně,
jak po stránce výsledkové, tak i herní.
Měli jsme trošku navrch, dali tu potřebnou branku a soupeře do žádné
vyložené nepustili. Bohužel se ve
druhé půli objevila slabá dvouminutovka, ve které jsme si koledovali o gól a dostali jsme rovnou dva.
Vzápětí jsme ještě vyrovnali. Tam
se to dalo ještě nějakým způsobem
uhrát, bohužel jsme se dopustili další chyby a hlavně sami neproměnili
penaltu. Poté jsme se více tlačili do
útočení a soupeř nás za to potrestal
ještě jednou. Z mého pohledu spíše
remízový zápas, nepodařilo se nám
to však alespoň dotáhnout na penalty a dosáhnout tak na nějaký bodík.
Rozhodně ztracený zápas, zvláště na
domácí půdě. Musím soupeři pogratulovat a vyzdvihnout jej za fair play
moment, kdy tři hráči šli na jednoho
obránce, který si zvrtl kotník. Mohli
zakončit, dohrát tu akci, ale míč zakopli do autu, což ocenili všichni diváci.
Nic to nemění na tom, že bychom
naše příznivce raději potěšili my.“
(jim, jp)

Foto: OFS Prostjov

PROSTĚJOV Populární fotbalový funkcionář Zdeněk
Macharáček oslavil 18. února
2018 úctyhodných osmdesát roků. Dlouholetý činovník na úrovni Olomouckého
Krajského fotbalového svazu a OFS Prostějov, jenž se
kmenově řadí do TJ Sokol
Čechovice, obdržel čestnou plaketu v poločase nedělního utkání Čechovic
s Opatovicemi. Další ocenění
dostane Zdeněk Macharáček
koncem dubna v Praze. Těšit
se může na Cenu Dr. Jíry, což
je nejvyšší uznání FAČR. (red)

Mostkovičanky potvrdily roli favoritek OMLUVA
MOS
VEP

4:0

MOSTKOVICE,
PROSTĚJOV
První jarní a celkově čtvrté výhry
v tomto divizním ročníku se o víkendu dočkaly fotbalistky Mostkovic. Na domácím trávníku přivítaly
Velké Pavlovice a s předposledním
týmem tabulky nezaváhaly, na

úvodní branku „Soli“ navázaly po
změně stran ještě dva zásahy Domesové a jedna trefa Koudelkové.
„Dá se říct, že to bylo jednoznačné. Pavlovice sice hrozily, jejich útoky jsme ale
vyřešili, překazili vyvíjející se akce a hru
opět otočili na druhou stranu. Vydařilo
se nám úplně vše, byla to pohoda, v každé řadě to holkám fakt sedlo,“ zářil nadšením trenér Robert Karafiát.
Projevila se tak i úroveň soupeře, který byl
mnohem hratelnější než třeba Mutěnice

o týden dříve. „Byly pomalejší a my jsme
měli navrch, takhle to pro nás bylo ideální
a vyhovovalo nám to. Holky vše pěkně
vyřešily a branek jsme dosáhli po kombinační hře, konečně zachovaly chladnou
hlavu při zakončení. I proto, že se nám
dařila finální přihrávka,“ povšiml si.
Během první půle soupeř téměř nezahrozil, největší starosti musela Veronika
Nováčková řešit až v samotném závěru.
„Pronikla jejich hráčka a ze zhruba osmnácti metrů vystřelila, Verča ale pěkně

vytáhla míč do autu,“ chválil spokojený
kouč.
Podruhé v řadě sáhl ke změně v sestavě,
kdy kanonýrku Máju Domesovou stáhl do zálohy a Solange Soares naopak
vysunul do útoku. V této praxi hodlá
pokračovat i nadále. „Soli držela míč na
vkus holek až dlouho a utápěla se v kličkách, takto může podržet míč vepředu
a v záloze se nám může podařit rychlý
přechod. Minule to nevycházelo, protože soupeř byl důraznější, teď už to

bylo dobré,“ okomentoval Karafiát.
Příštím soupeřem Mostkovic bude
Vsetín, na půdě lídra divizního pořadí se bude hrát v neděli odpoledne.
„Nebudeme se tolik hnát do útoku a zaměříme se na defenzivu, pokusíme se
mu co nejvíce znepříjemnit hru a uhrát
co nejlepší výsledek, věřím, že budu mít
k dispozici to nejsilnější,“ přeje si trenér
hanáckého výběru.
(jim)
Statistiky z utkání a aktuální
tabulku najdete na straně 21

Vedoucí týmu
není trenér
Prostějov (tok) - V minulém čísle
jsme v reportáži z okresního šlágru
mylně uvedli, že vedoucí týmu 1.SK
Prostějov Martin Musil je novým
trenérem Ptení. Tato zpráva není
pravdivá, jedná se o shodu jmen,
konkrétně jde o jeho syna. Za tuto
dezinformaci se omlouváme.
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přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

PROTIVANOV V obtížných
herních podmínkách se o
fotbalové kráse nedá hovořit,
takže každá povedená akce se
počítá. U dvou takových byl
záložník Protivanova Radek
Kropáč (na snímku), který
nejprve otevřel skóre a pak
jej i zpečetil. Co podle něho
rozhodlo toto utkání, vysvětlil
Večerníku v exkluzivním rozhovoru.

Tomáš Kaláb
 Mostkovicím jste vstřelil dvě
branky, jak moc byl zápas obtížný?
„Byl jsem poslední dobou střelecky trochu mimo, tak jsem rád, že to
tam padlo. S větrem to bylo těžké
utkání pro obě strany, ale myslím
si, že jsme do zápasu dali na rozdíl
od Mostkovic srdíčko.“
 Do zápasu jste vstoupili aktivně, až do vaší vedoucí branky
jste jasně dominovali...
„De facto to byl zápas o devět
bodů. Kluci to měli v hlavě, soupeř
samozřejmě taky. Z toho vyplývá bojovnost utkání, ale jak jsem
říkal, chtěli jsme to víc. V druhém
poločase jsme začali možná příliš
opatrně, ale rozkoukali jsme se
a po zbytek zápasu měli převahu.“

Chmelař

Milar
V. Vojtíšek

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branky: 68. P. Zapletal

3
3

Lukáš

 Kritická situace byla při
vyrovnávací brance, jak jste se
v tom okamžiku cítili?
„Já jsem kluky povzbuzoval, že
času máme ještě dost. Vzápětí ale
přišla rychlá akce, dali jsme na dva
jedna, což bylo zlomové.“
 Dá se tento zápas považovat
z vašeho pohledu za odrazový
můstek k lepším výsledkům?
„V Dubu jsme minulý týden hráli
strašně, dnes byl podle mého soudu výkon daleko lepší. Příští týden
jedeme do Lipové, to bude velké
derby, chceme si tam jet pro bod.
Uvidíme, jak to dopadne.“

Střely mimo branku:

6

KAMENOV

Jiří

Ji*í KAMENOV – TJ Sokol Mostkovice:
„Kromě větru se z naší strany nic hodnotit nedá. Tomu,
co jsme předvedli v prvním poločase, jsme dali korunu
v tom druhém. Nebyli jsme schopni si konstruktivně
nahrát, dvě přihrávky po sobě byl problém, stejně jako
zpracování balónu. Vše jsme nakopávali, i když jsme hráli proti větru. Nejhorší je, že hráči neplní pokyny, obrana
byla v prvním poločase úplně špatná, vyprodukovala
katastrofické chyby, náš podpis je na druhém i třetím
gólu soupeře. S tím bychom neuspěli ani v okresním
přeboru. Jsem rozladěný, přemýšlím, jestli to nebyl můj
poslední nebo předposlední zápas v Mostkovicích...“

Pozápasové hodnocení trenér?

Poněkud komorní, až domácká atmosféra venkovského hřiště určitě pozitivně zapůsobila na přespolní příchozí. Tu pravou fotbalovou atmosféru
i s bubny vytvořila nepočetná, ale o to
hlasitější skupina domácích „tifosi“.
Však se jim také po zápase domácí fotbalisté odvděčili parádní děkovačkou.

Atmosféra st*etnutí

Tento moment ješt branku nepinesl, Protivanov (v bílém) se ale proti hostujícímu
Lukášovi prosadili hned tikrát.
Foto: Tomáš Kaláb

kole se nedařilo jemu ani celému
týmu. Díky své aktivitě byl u dvou
zásadních momentů utkání.
Nejprve otevřel skóre a uklidnil
tak svůj tým, který poznal, že
v tomto utkání je schopen proměnit šance a vyhrát. Za ošidného stavu 2:1 pak čtvrt hodiny před koncem přidal gólovou pojistku, která
definitivně rozhodla o osudu
utkání.

Zajímavost duelu

TJ Sokol Mostkovice

Dadák

P. Zapletal

Doseděl

Sedláček

MOSTKOVICE

Diváků: 93

Kazda

Josef POSPÍŠIL – SK Protivanov:
„Počasí určitě ovlivnilo kvalitu zápasu. V prvním poločase jsme hráli s větrem, míče nám utíkaly, nedokázali
jsme se s tím srovnat. Co je v takovém případě samozřejmé, hrozili jsme ze standardních situací. Mrzí mě,
že jsme málo stříleli, nezakončovali. V druhém poločase jsme dokázali, že jsme byli lepší, v závěru soupeř
odešel i fyzicky. Kritická situace byla při vyrovnání, naštěstí jsme hned z protiútoku dali gól, to nám zachránilo pověstná křídla. Soupeř ještě v euforii z vyrovnání
hrál staticky a toho jsme hned využili. Jsem spokojen
s třemi body, ale máme ještě určitě co zlepšovat.“

3 :1

Povětrnostní podmínky na Drahanské vrchovině byly v neděli
opravdu kruté. Sluníčko sice navozovalo příjemnou jarní atmosféru, ale prudký vichr nepřál ani
divákům, ani hráčům a především
brankářům. Zejména Lukášovy
výkopy v první půli byly naprosto
nepředvídatelné, míč byl bez šance
nakouknout vzduchem za středovou čáru a jednou se dokonce tak
zatočil, že skončil na tribuně! Marné byly apely trenérů, aby se hrálo
co nejvíce po zemi.

SK Protivanov

Kropáč

T. Pospíšil

Grmela

3 :1
( 1 :0)

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

Milar

Růžička

D. Sedlák

PROTIVANOV

Foto: Tomáš Kaláb

V PROTIVANOVĚ VLÁDL VICHR, DOMÁCÍ ŠŤASTNĚJŠÍ „Do zápasu jsme dali srdíko,“
pronesl st,elec Radek Kropá

Zásadní okamžiky

kem myslí vážně. Soupeři prakticky
nepůjčil balón, i když náznaky šancí
nebyl schopen dotáhnout do konce
a střely také brankáře Lukáše významně neohrožovaly. Teprve po
půlhodině hry otevřel skóre Kropáč
a domácí jako by na tento moment
čekali, aby si mohli vydechnout.
Mostkovice se dostaly do hry, jenže do poločasu nic nevymyslely. Ve
stejném duchu začala i druhá půle
a odměnou byl hostům vyrovnávací gól. Jenže s euforií polevila pozornost a z protiútoku ihned opět
inkasovali. Protivanov si vedení už
podržel a naopak čtvrt hodiny před
koncem pojistil vítězství a tři cenné
body.

Mostkovický trenér Kamenov zvažuje, co dál...

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
PROTIVANOV Druhým jarním kolem pokračovaly krajské
fotbalové soutěže. V I.A třídě
skupině „B“ Olomouckého KFS
na sebe narazily týmy ze spodních pater tabulky. Protivanov
hostil nad propastí potácející se
Mostkovice a díky převaze v první půlhodině vytěžil do poločasu
vedení. Hosté sice srovnali, jenže
z protiútoku si Protivanov vzal
vedení zpět a pojistil jej ještě třetí brankou. Střelcem zápasu byl

6

M. Pospíšil

Dvořák

M. Sedlák

domácí Kropáč s dvěma trefa- Prvním náznakem šance byla Grmi. Večerník vše sledoval pěkně melova teč mimo, Tomáš Pospíšil
zblízka v rámci svého víkendové- pak pálil přímo doprostřed branky.
Uprostřed první půle rozehrál dobře
ho šlágru.
trestný kop Sekanina, Lukáš vytěsnil
míč nad břevno. Přesně po půlhodiStav p*ed výkopem
ně hry si míč našel na hranici vápna
Kropáč a křížnou střelou k tyči rozjáOba týmy nemohly nad svými vý- sal ochozy - 1:0.
kony v podzimní sezóně jásat. Tomu Po změně stran zůstávala optická
odpovídalo i postavení v tabulce, převaha na straně Mostkovic, jenže
kde zejména Mostkovice na předpo- osamocený Petr Zapletal toho směslední příčce budou zaměstnávat na rem k soupeřově brance mnoho nejaře záchranářské práce. A v prvním vymyslel. V 68. minutě se však přece
jarním kole se toho mnoho nezmě- jen dostal k odraženému míči a ponilo, naopak. Oba nedělní soupeři hotově přeloboval Pitáka - 1:1. Jenže
dostali pořádný výprask, Protivanov hned po výkopu stál na konci dobsi z Dubu na Moravě odvezl bůra ré kombinace Milar a Protivanov
za porážku 1:5 a Mostkovice doma měl opět navrch - 2:1. O šest minut
podlehly Brodku u Přerova jen později pak využili domácí zaváhání
o malinko přívětivěji 1:4. Před úvod- soupeře na středové čáře, do brejním hvizdem bylo tedy zřejmé, že tři ku se dostali Grmela s Kropáčem
body z tohoto duelu budou pro vítě- a druhý jmenovaný přidal po přesné
ze velice cenné.
přihrávce svůj druhý gól, celkově domácí třetí - 3:1.
Vývoj zápasu
Osobnost utkání
Protivanov nenechal od prvních
minut nikoho na pochybách, že to Radek Kropáč byl na zápas hodně
s vítězstvím před domácím publi- nažhavený, v Dubu v předešlém

PITÁK

Milan

Piták

Sekanina

Střely mimo branku:

Branky: 30., 75. Kropáč, 69. Milar
Střely na branku:

Rozhodčí: Halenka – Motal, Winkler

Žluté karty: 37. Milar

7
8

Střídání: 61. L. Zapletal za Sedláčka, 74. Frýbort za Doseděla, 76. Ordelt za Chmelaře

Rohové kopy:
Žluté karty: 71. Sekanina

Střídání: 54. R. Sedlák za T. Pospíšila,
76. Liška za Růžičku, 83. Nejedlý za Kropáče, 85. Ženata za M. Sedláka, 89. F. Popíšil za Grmelu

Pondělí 9. dubna 2018
www.vecernikpv.cz
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VS. TJ Sokol Vrahovice

Tip

Tip

VS. TJ Haná Nezamyslice

VS.

VS. Sokol Vícov

TJ Sokol Èechovice „B“

Tip

Tip
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TJ Sokol Určice „B“
FC Dobromilice
(0:1)

1:2

(1:0)

2:0

Branky: 56. Vodák - 34. Fialka, 87.
Maňák. Rozhodčí: Spurný – Procházka,
Protivánek. Žluté karty: 57. Nakládal,
68. Střebský, 85. Mlčoch – 39. Fialka, 75.
Maňák, 80. Ryška. Diváků: 80.
Určice: Pokorný – Kadlec, Mlčoch, Nakládal, Ježek – Berčák, Vodák, Hanzelka, Bureš (83. Muzikář) – Kouřil (62. Střebský),
Krajíček (46. Žáček). Trenér: Karel Vlach.
Dobromilice: Drnovský – Bako (83.
Blumenstein), Ryška, Rochla, Václavík
– Selucký, Žondra, Maňák, Richter – Fialka, Kratochvíl. Hrající trenér: Michal
Rochla.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Utkání bylo vyrovnané,
šancí na obou stranách moc nebylo, štěstí
se přiklonilo k soupeři. My udělali v závěru chybu, kdy náš obránce měl míč na
kopačce, ale nakonec jej pustil, bohužel
toho využil hráč Dobromilic a rozhodl
o utkání. Dosáhli jsme sice i druhé branky, ale Žáček se zachoval fér a přiznal hraní
rukou, byť nás to stálo body, ale tak by to
mělo vypadat vždy. Doma jsme chtěli tři
body, zápas byl pro nás velice důležitý,
takže každé zaváhání nám situaci v tabulce nezlehčuje.“
Michal Rochla: „Vyrovnaný zápas bez
většího množství šancí. Oba brankáři chytili jednu vyloženou příležitost. Domácí
ve druhé půli srovnali a vstřelili i druhou
branku, ale a to musím vyzdvihnout, určický hráč se zachoval čestně a přiznal, že ji
dosáhl rukou. Na závěr jsme naopak přidali
my vítěznou trefu. Musím říci, že jsme byli
šťastnější, jinak to byl remízový zápas.“

TJ Haná Nezamyslice
FC Ptení

Branky: 8. Špička, 88. Plucnar. Rozhodčí: Nezhyba – Němec, Klusal. Žluté karty: 43. Špička – 61. Grulich, 63. Šmída.
Červená karta: 34. Oulehla. Diváků: 86.
Nezamyslice: Buriánek – Fialka, Pavelka, Král, Lakomý - Špička (61. Moler),
Matoušek (81. Moravec), Hájek, Hradil
(46. Plucnar) – Musil, Oulehla. Trenér:
Drahomír Crhan.
Ptení: Grulich – Kohout, Hrabal, Vyroubal, S. Doležel - Šmída, Peterka, Nevrla,
Steiner (73. Jergl) – Holinka, Dospiva (46.
M. Doležel). Trenér: Martin Musil mladší
Pohledem trenérů:
Drahomír Crhan: „Zápas příliš fotbalovosti nenabídl. V porovnání se zápasem
s Otaslavicemi jsme hráli bez nasazení.
Kdo snesl lepší měřítko, byli kapitán Král
a střídající Moravec. Ten hru na závěr

FK VYŠ
TJ H ŠT
(1:1)

1:2

na sebe ale nenechala dlouho čekat.
Faul ve vápně byl po zásluze potrestán,
když pokutový kop proměnil domácí
Křivinka - 1:1. O několik okamžiků
později se po obdobném stažení ve
vápně měla kopat „desítka“, píšťalka
rozhodčího však tentokrát zůstala
hluchá. Vinou silného větru mnoho
nákopů nenašlo svého adresáta, z toho
důvodu se hra spíše kouskovala. Blízko
vedoucího gólu byli hostující plejeři,
výšovický Hýbl měl ale brankovou konstrukci dobře postavenou, pročež se po
nastřeleném břevně šlo do kabin za nerozhodnutého stavu.
Ve druhém poločase již byla hra
vyrovnanější, paradoxně se do větších

servis připravil Josef Popelka
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pohledný fotbal. Po dalším nedovoleném zákroku na pronikajícího Tyla se
k míči postavil opět devětatřicetiletý Libor Němec a přesnou trefou k tyči poslal
svůj tým do vedení - 1:2. Výšovicím se
již do konce nepodařilo Havlíčka nijak
zvlášťohrozit,ataksedlepředzápasových
prognóz Večerníku zrodila očekávaná
výhra favorita.
Statistiky z utkání najdete na straně 23

Libor Nmec (v %erném), v obležení výšovických hrá, zaídil dvma góly vítzství
svého týmu.
Foto: Josef Popelka

příležitostí dostávaly proti větru hrající
Výšovice. Už to vypadalo, že hlavička
Smičky skončí v bráně, byl to ale pouze
oční klam a míč tak skončil v síti, ale
z druhé strany Havlíčkovy svatyně. Ještě
větší šanci měl Zdeněk Fildán, který ale
z malého vápna přesný pas Ryšánka
nedokázal správně zasáhnout. Emoce
hrály prim v dalším průběhu utkání, tudíž
se spíše žlutilo na obou stranách, než hrál

Horní Štìpánov:
Z rozhodnutí klubového výboru se k utkání nemůže trenér
vyjadřovat.

strhl vedení na svou stranu, nepomohlo ani střídání na hrotu.
Až příliš jsme se dopouštěli faulů v blízkosti vápna a soupeř
nás za to potrestal. Musím uznat, že Horní Štěpánov herně
patří k nejlepším týmům soutěže, přesto se jedná o ztrátu
bodů, zvláště na domácím hřišti to mrzí“

Pozápasové hodnocení trenérù
Michal DUDÍK – FK Výšovice:
„Oba týmy se musely vypořádat se silným větrem, v tom
bych ale příčiny naší porážky nehledal, byť se nám při první
brance štěstí otočilo zády. Musím uznat, že v první půli, i
když skončila smírně, tak měl soupeř navrch, připravil si více
příležitostí. Nabádal jsem hráče, že nemáme co ztratit, hned se
to projevilo i na hře. Hráli jsme sice proti větru, ale vypracovali
si slibné šance, které se nám bohužel nepodařilo dotáhnout
do kýženého gólu. Soupeř poté krásnou trefou z přímáku

(1:0)
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oživil a ukázal jedinou fotbalovou akci,
po které jsme zvyšovali na dvoubrankový rozdíl. Jinak to bylo bez nahrávky, bez
nápadu. Jsem rád, že jsme vyhráli, ale dokonce bych pochválil soupeře za to, že se
snažil hrát fotbal více než naše mužstvo.
Měli jsme štěstí, že jsme narazili na slabého soupeře.“
Martin Musil mladší: „U nás to byly dva
úplně rozdílné poločasy. Po individuální
chybě jsme dostali docela brzy gól, pak
přišlo soupeřovo vyloučení, my se s tím
ale nedokázali vyrovnat, do poločasu jsme
byli stále horším týmem. Ve druhé půli
jsme začali více hrát, bohužel nám chybělo zakončení. Skončili jsme na šestnáctce,
nějaké centry tam byly, ale to bylo tak jediné, čím jsme zaměstnali jejich gólmana.
Měli jsme i tutovou šanci, ale i ta zůstala
neproměněna. Pak přišel trest v podobě
druhé branky a bylo rozhodnuto.“

TJ Sokol Čechovice „B“
FC Hvozd

Branky: 32. Novák, 50. Jančík, 52. a 90.
Foret, 55. a 65. Frys. Rozhodčí: Milar –
Bašný, Weiser. Žluté karty: 6. Novák, 35.
Jano – 40. Burian. Diváků: 40.
Čechovice „B“: Zapletal – Jano, Začal,
Šťastný, Wolker (55. Prášil) – Foret, Novák, Matula, Jansa (67. Nakládal), Jančík
(52. Frys) – Jodl (60. Klváček). Trenér:
Rudolf Valný.
Hvozd: Hlavinka – V. Dostál, Vánský,
Procházka, Enkhbaatar (70. Krejčí) – T.
Dostál (86. Béňa), Brach (64. Švec), Spíchal, Burian (74. Kováč) – Koutný, Muzikant. Trenér: Karel Procházka.
Pohledem trenérů:
Rudolf Valný: „Soupeře jsme přehrávali,
hráli jsme většinou na jejich půlce. Měli
také dvě šance, kdy mohli vstřelit branku, ale nestalo se. Jednobrankové vedení
jsme nenavýšili jedině tím, že jsme lépe
nezakončovali. Ve druhé půli bylo vidět,
že máme fyzicky navrch, udělal jsem nějaké střídání a kluci to tam začali sázet. Byli
jsme stále v tlaku, soupeř později již složil
zbraně. Jsem rád, že jsme to uhráli s nulou
a připsali si tři body.“
Karel Procházka: „Domácí byli lepším
týmem, měli tam zkušené kluky, kteří ten
fotbal umí hrát. Pro naše kluky výborná
zkušenost. Hráli na nás tvrdě, ne zákeřně,
ale v těch soubojích ukazovali tu mužnost
proti našim mladým hráčům. Odešli jsme
fyzicky, soupeř nás poté potrestal. Kluci
se nechali někdy až moc unést hrou, takovou tou naivitou jsme dali domácím velké
příležitosti. Nějaké šance jsme si také vypracovali, což mě těší, bohužel jsme ani
jednu nedotáhli do konce.“

TJ Sokol Vrahovice
Jiskra Brodek u Konice
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Branky: 1., 60. a 80. Bukovec, 7. Farný,
22. a 72. Dvořák, 34. Kučera. Rozhodčí:
Pitner – Sommer, Mašek. Žluté karty: 30.
Dvořák – 21. H. Burget, 66. Blatner. Diváků: 97.
Vrahovice: Pokorný – Alexy, Šmíd, Doležel, Michalec – Prucek, Dvořák, Šatný,
Kučera – Farný, Bukovec. Hrající vedoucí
týmu: David Kratochvíl.
Brodek u Konice: Vičar – Blatner, Možný,
H. Burget, P. Grepl – K. R. Grepl (71. Müller), Z. Koudelka, P. Koudelka, Kolář (59.
M. Grepl) – Procházka (46. L. Burget), J.
Koudelka. Hrající trenér: Patrik Müller.
Pohledem trenérů:
David Kratochvíl: „Oproti minulému
zápasu jsme byli konečně efektivní v zakončení. V podstatě všechny šance jsme
proměnili. Soupeře jsme celý zápas přehrávali, oni spíše jen nakopávali do brejků, které jsme eliminovali. Chybělo nám několik
hráčů, přesto jsme to v obměněné sestavě
zvládli. Nějakou šanci měli snad až na konci zápasu, ale ani tu neproměnili, zrodilo se
tak celkem jednoznačné a naprosto zasloužené vítězství.“
Patrik Müller: „Musím předně pochválit
areál domácích. Že jsou Vrahovice silný
soupeř, jsme věděli, nijak zvlášť jsme se na
ně ale nepřipravovali. Chtěli jsme hrát svoji hru, ale domácí proměnili vše, co měli.
Nicméně byli lepší, více na míči, dovedli
kombinovat. Přesto všechno přes hrůzostrašný výsledek jsme také šance měli,
bohužel je nevyužili. I když to řeknu pro
nás nepříznivě, tak Vrahovice osmdesát
procent, my pouze dvacet, ale kdybychom
i přesto malé držení míče proměnili nějakou tu šanci, výsledek mohl být příznivější.
Je to pro nás kruté, nicméně je to fotbal. Jedeme do Štěpánova se vztyčenou hlavou,
ale jedeme tam vyhrát.“ (úsměv)

TJ Sokol Brodek u Pv
TJ Tištín

Branky: 27. a 78. Typner, 17. Soldán - 66.
a 83. Mojtek. Rozhodčí: Němec – Mlčoch, Procházka. Žluté karty: 57. Lakomý
(T). Diváků: 69.
Brodek u Prostějova: Dorschner – Hudeček (46. Sochor), Hloch, Smékal, Zatloukal – Typner, Piňos (89. Smejkal),
Soldán, Hochman – Ličman (81. Krejčí),
Hanák (70. Sedlák). Trenér: Tomáš Bureš.
Tištín: Koutský – Hýsek, Lakomý, Slavík,
Hanák – Oulehla ml. (51. Mojtek), Ru.
Návrat, Ro. Návrat, Bosák (75. Sipěna) –
Rehák (75. Havlíček), Stančík. Trenér:
Zdeněk Oulehla st.
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Rozhodčí: Knoll – Heger, Slabý. Žluté
karty: 36. Studený, 87. Baránek – 20. Smékal, 24. Hon, 52. Drmola, 74. Gerneš, 87.
Rušil. Diváků: 100.
Vícov: Drčka – Světlík, Humpolíček,
Baránek, Chytil – Šobr, Vávra, Studený,
Bartlík (60. Rozsíval) – Ježek, Pliska (70.
Bartoš). Trenér: Miroslav Krutovský.
Otaslavice: Král – Hrazdíra, Vogl, Rušil,
Gerneš – Zatloukal, Smékal, Drmola,
Chvojka, Nejedlý – M. Hon. Trenér: Jiří
Hon.
Pohledem trenérů:
Miroslav Krutovský: „Hrálo se vyrovnané utkání s jednou šancí na obou stranách
v prvním poločase. Ve druhé půli na nás
Otaslavice vletěly, zatlačily nás, nicméně
poté se hra vyrovnala a i my mohli jít do vedení, když jsme šli sami na brankáře, ale nedali jsme. Remíza si myslím, že spravedlivá
a zasloužená. Co nás mrzí, že jsme doma na
penalty prohráli. Kluky musím ale pochválit, jen musíme zapracovat na útočné fázi,
abychom i takovéto zápasy vyhrávali.“
Jiří Hon: „Od utkání se očekával velký boj
a nasazení soupeře, což ukázal hned začátek utkání, kdy Vícov nákopy párkrát zastrašil naší obranu. Ofsajd systémem byly
ale šance anulovány. Nám zatím nehrají
do not podmínky, nemůžeme se dostat do
kombinační hry. Tou sice někdy znervózňujeme naše fanoušky, ale kluci chtějí hrát
fotbal. Toto utkání hodně ovlivnil silný
vítr. Plichta je pro obě mužstva zasloužená, body navíc bereme my, za což hráčům
děkuji.“

TJ Sokol Vícov
TJ Sokol Otaslavice

Pohledem trenérů:
Tomáš Bureš: „První poločas absolutně
v pořádku. Mrzí mě jen dvě věci. Kvůli větru se hrálo snad jen pětadvacet minut, zbývající čas se honil míč mimo hřiště. Druhá
věc, že to bylo jen o dvě branky. Druhý poločas den a noc. Katastrofa, kalamita. Tak
dlouho jsme si koledovali, až jsme dostali
gól. Začali jsme být nervózní, nedali jsme
si pořádnou přihrávku, soupeř ožil. Nakonec jsme přidali třetí zásah a i přes snížení
nakonec vyhráli.“
Zdeněk Oulehla: „Opět nás potrápily
individuální chyby a silný vítr, takovou nešikovností jsme soupeři nabídli dvoubrankové vedení. Do druhého poločasu jsme
si něco řekli a hráči začali mé pokyny plnit,
snížili jsme, ale domácí opět udeřili, na což
jsme našli už jen jednu odpověď. Nemyslím si, že bychom byli horším týmem, soupeř asi víc chtěl. Fyzicky jsme odešli a víc
už to nešlo. Prohra mrzí, chtěli jsme nějaké
body dovézt, spodek je velice natěsnaný.“

16. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE

Silný vítr, který na Prostějovsku uplynulou neděli opanoval počasí, ovlivnil z části
také vybrané utkání 16. kola Okresního
přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku - II. třídy OFS, ve kterém
se na vršovické půdě představili hráči
z Horního Štěpánova. Ti v prvním kole
odpočívali, dalo se tak očekávat, že budou chtít při své jarní premiéře uspět.
Již ve 4. minutě se také hosté ujali vedení,
když se z přímého kopu, nutno podotknout, že za velké účasti povětrnostních
podmínek, trefil obávaný exekutor trestných kopů Libor Němec - 0:1. Odpověď

Josef
POPELKA

exkluzivní reportáž
pro Večerník

VÝŠOVICE Své první jarní utkání sehrál Horní Štěpánov až o uplynulém
víkendu ve Výšovicích. Jejich předešlý souboj s rezervou Čechovic byl
totiž předem odložen kvůli nepříznivému počasí až na květen, proto
byli hosté pro domácí celek po zimní
pauze tak trochu velkou neznámou.
Nakonec necelá stovka diváků viděla v nedělním odpoledni vcelku vyrovnané utkání, ve kterém měl herně přece jen navrch tým ze severní
části Drahanské vrchoviny. Souboj
tak skončil podle papírových předpokladů, jak předpokládal ve svých
prognózách i Večerník.

VICHR
POMOHL HOSTŮM KE TŘEM BODŮM
Výšovice trápily favorita, hornoštěpánovský Němec ztrátu odvrátil

OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku
ŠAMPI N
SVATOPLUK BUKOVEC

LÍK

Obávaným střelcem lídra z Vrahovic je zcela jistě Jan Studený, který si ale
musel odpykat trest, a tak se na hrotu objevil Svatopluk Bukovec, jenž splnil
svou povinnost a jako hroťák hattrickem soupeře sestřelil. V sobotním zápase si připsal tolik branek, co stihl za celý podzim. Na svém kontě má tak
teď půltucet přesných zásahů.

KOLA

SM
TJ JISKRA BRODEK U KONICE

Jako nováček si na podzim svěřenci trenéra Patrika Müllera nevedli vůbec
špatně a obsadili čtvrtou příčku. Na jaře si zatím připsali pouhý bod, stále
si ale drží v první pětce tabulky Okresního přeboru. V odvetném utkání
se ani tentokrát brodeckým hráčům nepodařilo Vrahovice pokořit, stejně
jako na podzim padlo sedm branek, tentokrát však všechny do jejich sítě.

PROGNÓZA NA 17. KOLO

VS. TJ Sokol Brodek u Pv

aneb Veerník pedpovídá

TJ Sokol Urèice „B“

TJ Sokol Otaslavice

Zápas, který se odehraje ve zrekonstruovaném areálu Vrahovic, Veèerníku:
by měli domácí mít ve svých otěžích. Domácím by mělo chy1:3
bět opět několik opor, jak se ale zdá, i v obměněné sestavě tým
šlape na výbornou. Určice ale budou chtít zabrat a připsat si tolik potřebné body.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VS. FK Výšovice

Šlágrem kola by se dalo nazvat toto utkání, které proti sobě Veèerníku:
postaví dva silné celky z blízkého okolí. Domácí se stále drží
2:2
v těsném závěsu za vedoucími Vrahovicemi, Brodek na jaro
posílen o několik kvalitních hráčů by chtěl atakovat vyšší příčky.
------------------------------------------------------------------------------------------------FC Hvozd

FC Dobromilice

Mužstvo mladíků z Hvozdu sbírá cenné zkušenosti senior- Veèerníku:
ského fotbalu. Domácí půda je pro každý tým výhodou, což
1:1
by mohlo hrát roli i v tomto utkání. I když herně to bude asi
lepší ze strany hostů, body si nakonec soupeři podělí a rozhodnou penalty.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tip

Příjemným překvapením letošního ročníku jsou hráči DoVeèerníku:
bromilic. Ačkoliv oslabeni o svého nejlepšího střelce Špačka,
3:1
zdá se, že zimní posily vhodně tým doplnily. Nezamyslice
začaly jaro velice slibně, tentokrát to ale na soupeře stačit nebude.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Horní Štìpánov VS.TJ Jiskra Brodek u Konice

FC Ptení

I když to nováček nemá rozehráno vůbec špatně, po de- Veèerníku:
baklu ve Vrahovicích to nebude mít lehké ani na „horské“
3:1
půdě ve Štěpánově. Domácí příliš zápasů neztrácejí, natož
na svém hřišti. Hosté si ale po posledním výprasku povedou o poznání lépe.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Tištín

Zápas takzvaně o šest bodů. Takový bude souboj dvou posledních Veèerníku:
mužstev tabulky. Svěřenci nového trenéra Martina Musila, jehož
1:1
otec dříve působil právě v týmu Vícova, se budou chtít přiblížit
svému soupeři na dostřel a odrazit se v boji o setrvání v nejvyšší okresní soutěži.
------------------------------------------------------------------------------------------------Tip

7 branek

22 branek
15 branek
12 branek
11 branek
10 branek
10 branek
8 branek
9 branek
9 branek
9 branek
9 branek
8 branek
8 branek
8 branek
7 branek
7 branek
7 branek
7 branek
7 branek

Domácí také ještě nemají nic jisté, jaro je ale prozatím nezastih- Veèerníku:
lo v té nejlepší formě. To rezerva Čechovic si s chutí zastřílela ve
1:3
svém prvním jarním utkání a ještě má zápas k dobru. Zkušení
plejeři rezervy účastníka I.A třídy by měli i v Tištíně prokázat své
kvality.
vékvality
y.

POØADÍ KANONÝRÙ
1. Jan STUDENÝ (Vrahovice)
2. Pavel FARNÝ (Vrahovice)
3. Jakub ŠPAČEK (Dobromilice)
4. Jakub KRATOCHVÍL (Dobromilice)
5. Patrik RICHTER (Dobromilice)
Petr VODÁK (Učice B)
Jan TYPNER (Brodek u Pv)
8. Martin HON (Otaslavice)
Dominik DRMOLA (Otaslavice)
Aleš BURGET (Brodek u K.),
Karel GRYC (H. Štěpánov)
12. Roman BAŠNÝ (H. Štěpánov)
Vojtěch VÁVRA (Vícov)
Libor NĚMEC (Horní Štěpánov)
15. Leopold ZATLOUKAL (Brodek u Pv)
Daniel JODL (Čechovice „B“)
Petr ŠENKYŘÍK (Dobromilice)
Jaromír KRÁSA ml. (Hvozd)
Zdeněk FILDÁN (Výšovice)

Jan DVOŘÁK (Vrahovice)

21. Jakub CHVOJKA, Lubomír SMÉKAL, Martin VOGL (všichni Otaslavice),
Kristián KOUKAL (Výšovice), Miroslav MUSIL (Haná Nezamyslice), Svatopluk
BUKOVEC (Vrahovice) všichni 6 branek, 26. Libor KLIMEŠ, Jiří FOJT, Ondřej
ŠČUDLA ( všichni Horní Štěpánov), Richard SCHVARZ, (Sokol Vrahovice)
všichni 5 branek, 30. Hubert BURGET (Brodek u Konice), Jaromír MATOUŠEK (Brodek u Prostějova), Luděk OLBERT (Výšovice) všichni 4 branky
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„KLUBŮ, JAKO JE PROSTĚJOV, NENÍ MNOHO“
platí jak pro silnici, tak i závody
na dráze. S tím samozřejmě úzce
souvisí investice. Jak je známo,
v Česku disponujeme pouze jednou krytou dráhou nacházející se
v Praze, která ale bohužel nevyhovuje standardům pro konání významnějších událostí. To bychom
chtěli změnit. Zkusit postavit halu,
a to ať už v Brně, v Praze, nebo
klidně v Prostějově. (úsměv) Hlavně, aby závodníci měli kde trénovat a nemuseli jezdit všemožně
jinam. Když bude zázemí, základní
podmínky pro přípravu, dostaví se
zákonitě i výsledky.“
 Co vás vůbec vedlo ke změně
z horských kol spíše na ta silniční či dráhová, nebo jste byl do
funkce prezidenta navržen?
„Trochu je tam od obojího. Byl
jsem jednak navržen, tak jsem
i sám chtěl, aby se něco změnilo
a vše začalo fungovat o něco lépe.
Tak snad se to bude dařit. (úsměv)
Hodlám zlepšit image české cyklistiky a kultivovat celkový mediální obraz ČSC. Větší zodpovědnost bych rád dál jednotlivým
odborným komisím, ale s tím souvisí pochopitelně jim také dát větší
pravomoce. Nezbytné je zlepšení
a zkvalitnění podpory práce s dětmi a mládeží i vybudování silného marketinkového oddělení. Za
nutné pak považuji prohloubení
a zkvalitnění spolupráce s armádním resortem Dukla, ale také se
sportovním resortem ministerstva
vnitra Olymp. Zároveň slibuji,
že pokud nebudu cítit podporu
„Jak jsem již zmiňoval, byl bych
rád, kdyby se nám podařilo postavit nové dráhy v Brně a v Praze,
opravit případně stávající a samozřejmě podpořit ty týmy, které

Byl bych rád, kdyby se nám podařilo
postavit nové dráhy v Brně a v Praze,
nebo klidně v Prostějově plus opravit
stávající. Hlavně, aby závodníci měli
kde trénovat a nemuseli jezdit jinam.
hnutí a nebude se
mi dařit situaci české
cyklistiky dále zlepšovat,
tak rozhodně nebudu ve své
funkci setrvávat. Chtěl bych,
abychom všichni měli znovu
z cyklistky radost a potěšení.“
 Kam byste tedy chtěl českou cyklistiku posunout?
dlouhodobě dobře pracují, aby jejich výsledky mohly být ještě lepší. Ať už jde o dráhovou, silniční
cyklistiku, či horská kola, zkrátka
všechny mající výsledky a dlouhodobě pracující také s mládeží. Dále
bych rád ještě vylepšil komunikaci a spolupráci svazu s krajskými
centry a pozměnit některé body
stanov. Například změnit volební
období na čtyřleté, aby korespondovalo s olympijským cyklem.“
 Jak může vypadat taková spolupráce s prostějovským klubem?
„Klubů, jako je Prostějov, není
mnoho a my si jich nesmírně vážíme. Chceme je podporovat, což
také činíme finančně i morálně.
Samotná ekonomická podpora
by mohla být i větší, což se snad
do budoucna zlepší. Uvidíme, jak
budou programy na ministerstvu
nastaveny a jak se bude dařit zdroje získat.“

vizitka

 Kam vy osobně řadíte Prostějov na tzv. ‚rankingu´, co se
kvality a zázemí týká?
„Podobných týmů bychom spočítali na prstech dvou rukou, což
prostějovský klub řadí v tuzemsku
mezi top kluby. Zvláště pak po
rekonstrukci se zlepšily zázemí
i podmínky nejen místním jezdcům, ale všem, kdo se na zdejším
velodromu představí.“
 Vycházíte ze světa horských
kol. Co vy a silniční či dráhová
cyklistika? A jak se vám líbí nové
stroje prostějovských jezdců?
„Kola jsou to velice krásná a věřím, že i spolehlivá, jinak by si je
Prostějov nevybral. Já na silničním
kole také jezdím, i když takové
kolo nemám. (smích) Když je čas,
tak si v létě rád vyjedu, v zimě je to
samozřejmě horské kolo. Pro mě
je cyklistika v uvozovkách jenom
jedna a je jedno, jestli je dráhová,
silniční či horská nebo jakákoliv
jiná. Zkrátka všechna odvětví jsou
důležitá a zajímavá.“
 Zajedete si třeba ještě i nějaký ten závod?
„Velmi zřídka. Spíše takové ty maratony, kde jedu podle sebe. Já už
nezávodím, nemám se kam hnát.“
(smích)
 Sledujete i nejstarší a obecně
považovaný za nejprestižnější
cyklistický závod Tour de France?
„Samozřejmě že sleduji, ale to je
pro nás vesmír, nedosažitelné, co
se týká kvality, zabezpečení, financí a podobně. S tím zkrátka
nemůžeme soupeřit, protože Tour
de France patří k nejdůležitějším
světovým sportovním událostem
roku. Také proto je tak výjimečná.“

Nový prezident Českého svazu cyklistiky Petr Marek
hodlá především zlepšit image orgánu a sjednotit hnutí

PLUMLOV Po dlouhých jednadvaceti letech skončil u kormidla Českého svazu cyklistiky
(ČSC) Marián Štětina, načež
novým prezidentem se stal Petr
Marek (na snímku). Čtyřiapadesátiletý muž, který získal
přezdívku „duchovní otec závodního MTB v Česku“, není ve
funkcionářské branži žádným
nováčkem. V cyklistice se totiž
pohybuje dlouhých téměř třicet
let, kdy byl prakticky nepřetržitě
předsedou komise horských kol,
je dlouholetým členem Výkonného výboru ČSC a třetí volební období také členem Prezídia
ČSC. „Přišel jsem tehdy na svaz
a ptal se, kde jsou horská kola,“
vzpomíná s úsměvem nový prezident svazu na své začátky. Pro
jeho zvolení hlasovalo na mimořádné konferenci v lednu tohoto
roku 55 z šestapadesáti delegátů
disciplín a krajů, když se zdržel
jediný, a to právě sám Marek.
„V první řadě budu usilovat
o sjednocení a zkonsolidování
cyklistického hnutí i všech příznivců napříč jednotlivými disciplínami,“ zdůraznil Marek s tím,
že zlepšit chce zejména popularitu samotného sportu a kultivovat mediální obraz ČSC. Českou
cyklistiku povede nejméně do
řádné konference, která se bude
konat v příštím roce. Večerník
s ním měl možnost pohovořit
během nedávné návštěvy Hotelu
Plumlov, kde byl hostem tiskové
konference prostějovského klubu PARDUS-TUFO.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PETR MAREK
✓ narozen 1963 v Kolíně
✓ je ženatý
✓ vystudoval Vysokou školu strojní (1988)
✓ v cyklistice je ryzí amatér
✓ v říjnu 1989 založil na ČSC Komisi
horských kol
✓ od roku 1991 organizuje závody Českého poháru a mistrovství ČR
v disciplíně XCO a sjezd včetně národní reprezentace
✓ v roce 1995 zorganizoval s kolegy Mistrovství Evropy horských kol ve
Špindlerově Mlýně, o dva roky později závod Světového poháru XCO na
stejném místě a v roce 1999 ME ve sjezdu a paralelním slalomu.
zajímavost: z návštěvy v Paříži si v roce 1988 přivezl první horské
kolo
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Josef
POPELKA

Foto: Josef Popelka
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 V pozici prezidenta Českého svazu cyklistiky působíte
teprve krátce, bilancování tedy
ponechejme stranou. Zajímalo
by nás, jaká je vaše vize, se kterou jste do nejvyšší funkce
nastoupil?
„Chtěli bychom v první řadě zlepšovat úroveň českých pohárů a národních soutěží, dostat do republiky nějaké mezinárodní
top podniky. A to shodně
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milujeme vecerník


poděkovat pořadatelům, kteří připravili
skutečně nádherný turnaj, který podle
mě nemá obdoby. Na Moravě určitě ne,“
svěřil Večerníku po závěrečné siréně vítězného finálového utkání Kamil Skoumal. Na třetím místě skončilo Kladno,
kterému se až v závěru zápasu podařilo
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Foto: Michal Kadlec

a Mladí Draci nakonec ve finále porazili
Chomutov 5:2. Museli ovšem výsledek
otáčet, protože Severočeši v první třetině
vedli. „Naši misi jsme splnili, věděli jsme,
že budeme patřit k favoritům. Nejdůležitější ale je, že jsme si zahráli perfektní hokej s velmi dobrými soupeři. A chtěl bych

udolat rakouský Klagenfurt.
Celý desátý ročník SIDA CUP 2018
sledovala zajímavá divácká kulisa,
tribuny prostějovského zimáku samozřejmě zaplnili především rodiče
zúčastněných hokejistů. V některých
týmech ale nechyběla ani šikovná
děvčata. Ceny vítězům i dalším umístěným celkům předávali patron turnaje Alois Mačák, zástupce hlavního
sponzora ředitel společnosti SIDA
Jiří Netušil, náměstek primátorky
Prostějova Pavel Smetana a předseda
SK Prostějov 1913 Milan Sedlo.
„Bylo to enormně náročné. Musím se
přiznat, že jsem dva týdny pořádně nespal. V hlavě jsem měl nejen trénování
našeho týmu, ale také celou organizaci.
Není jednoduché sehnat tolik kvalitních
mančaftů, pak je ubytovat, zajistit jim stravování a dohlížet na jejich spokojenost.
A jsem rád, že se vše nakonec podařilo
a turnaj proběhl bez jediného problému,“
svěřil se Večerníku Michal Janeček, který

lední hokej
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byl kromě trenérských povinností i ředitelem celého klání. „Zvládl to perfektně,
právě na něm ležela celá tíha turnaje. Michal pracuje pro hokej svým srdíčkem,“
pochválil jej patron turnaje Alois Mačák.
Výsledkový servis najdete
na straně 22
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Foto: Michal Kadlec

Mezinárodní turnaj SIDA CUP 2018 mìl vynikající úroveò

v mistrovských soutěžích staršího žactva.
V týmu jsme tak měli i několik podstatně
mladších kluků, než tomu bylo u našich
soupeřů. Na ledě to nakonec bylo poznat,
každopádně si ale myslím, že s tímto mančaftem se pracovat dá. Pokud budou poctivě pracovat a poctivě budou chodit i na
tréninky, nebojím se toho, že by tito kluci
nešli výkonnostně nahoru,“ řekl Večerníku po skončení turnaje trenér straších
žáků SK Prostějov 1913 Michal Janeček.
Na otázku Večerníku, zda teď na konci
sezóny šlo o zdařilý test před tou novou,
souhlasně přikývl. „Přesně tak to je. Chtěli
jsme si otestovat, co jsou tito kluci schopni
produkovat a co jsou ochotni akceptovat
od nás trenérů. S jejich hrou a přístupem
k tomuto turnaji jsem ale spokojen, kluci
bojovali a jejich nasazení bylo obrovské.
A to je v tuto chvíli to nejdůležitější,“ uvedl
trenér Michal Janeček.
Už od prvního utkání potvrzovali roli
favorita mladí hokejisté ze Šumperka. Ti
turnajem procházeli jako nůž máslem

PROSTĚJOV Jubilejní desátý ročník mezinárodního mládežnického hokejového turnaje SIDA CUP 2018 je za námi. Na prostějovském ledě byly od pátku do neděle k vidění skvělé výkony
mladých hokejistů narozených v roce 2005 a mladších. Podle
přihlížejících odborníků se jednalo o turnaj s nejkvalitnější účastí
a například finálový zápas mezi Šumperkem a Chomutovem snesl ta nejpřísnější měřítka. Zlatý pohár si nakonec odvážejí Mladí
Draci ze Šumperka, ale výborný dojem na turnaji zanechali i mladí hokejisté SK Prostějov 1913, kteří obsadili šestou příčku.
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Líté boje mezi hokejovými mládežníky
začaly už v pátek odpoledne soubojem
žáků SK Prostějov 1913 s Klagenfurtem.
Přestože naši hokejisté bojovali jako o život,rakouskýmvrstevníkůmpodlehli.Vše
si ale vynahradili v sobotu dopoledne, kdy
chlapci porazili slovenské Topoľčany, poté
v přímém souboji o postup do semifinále
Prostějované zle potrápili favority z Kladna. Mladí hokejisté z Prostějova podlehli
Kladenským těsně 4:5 a tato smolná porážka je odsoudila pouze k boji o konečné
páté místo. V něm podlehli Strakonicím.
Přes konečné šesté místo však trenér
Michal Janeček nebyl zklamán. „Před
tímto turnajem jsme si sestavili družstvo,
které bude v příští sezóně nastupovat
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a zapojil se do tohoto turnaje.“
 Jaký máte pocit z právě ukončeného 10. ročníku klání SIDA CUP?
„Velmi dobrý a hřejivý pocit! Řeknu to
obecně, velká jednička s hvězdičkou! Výkony všech mladých hráčů byly po celý
víkend neuvěřitelné. Jak sám předseda
klubu Milan Sedlo řekl, kvalita většiny
účastníků poskočila oproti loňskému
ročníku o pořádný kus dopředu. Ale
tento turnaj slouží také k tomu, aby si většina mančaftů vyzkoušela i něco nového,
nové hráče nebo třeba novou taktiku.
A hlavně, aby zde každý prožil tři krásné

dny. A to se podle mě určitě naplnilo.“
 Bude i letošní SIDA CUP jakousi
vzpruhou pro nový prostějovský mládežnický klub?
„Jsem o tom maximálně přesvědčený!
Mám obrovskou radost z toho, že SK
Prostějov 1913 má dnes 230 dětí, což
je něco úžasného. A pokud tento trend
bude pokračovat, mládežnický hokej zcela určitě bude v Prostějově pokračovat ve
výborné a úspěšné tradici. Osobně tomu
1 $ "){Q/1{ #' 
Foto: Michal Kadlec držím palce. Zaplaťpánbůh dneska za
každé dítě, které sportuje a nesedí doma
u počítače. Také hokej je tou nejlepší prevencí proti kriminalitě nebo drogám. A to
by si měli uvědomit hlavně rodiče.“
 Letos putuje pohár za vítězství do
Šumperka. Vy jste ho předával kapitánovi, co jste mu řekl?
„Jednak jsem mu poblahopřál, ale zároveň jsem mu připomněl, že mi kdysi při
hokejovém utkání v Šumperku vyrazili
zuby! Tak jsem mu pak také popřál, aby
se mu vyhýbala zranění. A mám radost,
že když už nevyhráli naši kluci, tak pohár
zůstal na Moravě, ještě k tomu v Olomouckém kraji!“

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Bez přízně hlavního sponzora by tento mezinárodní
mládežnický turnaj nešel uskutečnit.
Ředitel společnosti SIDA Jiří Netušil
je dlouholetým příznivcem prostějovského hokeje vůbec, podpora mládeže je ale jeho prioritou. Večerník jej
bezprostředně po vyvrcholení SIDA
CUP mezi Šumperkem a Chomutovem krátce vyzpovídal.
 Jubilejní desátý ročník a vy jste po
desáté titulárním sponzorem turnaje.
Jak jste spokojen s právě ukončeným
kláním?
„Letošní ročník proběhl na velmi kvalitní úrovni, což bylo poznat i na samotném finálovém zápase. V něm se střetla
družstva, která ve své věkové kategorii
hrála i finále celorepublikové mistrovské
soutěže. Letos do turnaje jako pořadatel poprvé vstoupil nový mládežnický
klub SK Prostějov 1913. A já bych chtěl
poděkovat Milanu Sedlovi a hlavně Mi-

chalu Janečkovi za jejich práci. Nebylo
to jednoduché dát dohromady takový
podnik. Já osobně v zastoupení hlavního
sponzora jsem maximálně spokojen.“
 Byl letošní SIDA CUP něčím jiný,
něčím výjimečný od těch předchozích?
„Byl jiný právě tím, že v uplynulých měsících došlo v celém mládežnickém hokeji v Prostějově k výrazné změně a pro
SK Prostějov 1913 šlo o premiéru jak v
účasti na tomto turnaji, tak hlavně v jeho
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pořadatelství. Zvládli to ale na maximálně vysoké úrovni.“
 Jak vy osobně máte blízko k mládežnickému hokeji?
„Hokej celkově je moje srdeční záležitost.
Už dříve jsme se ve firmě rozhodovali, jakým způsobem vstoupit do tohoto sportu v Prostějově. A před lety nám připadalo nejrozumnější začít finanční podporu
právě u mládeže. To už bylo na začátku
devadesátých let minulého století. Takx   $( +   #  #  ){
Foto: Michal Kadlec že od toho si můžete sami odvodit můj
vztah k prostějovské hokejové mládeži.
(úsměv) A když jsem se navíc před deseti
lety spojil s Lolkem Mačákem, tak na světě byl tento skvělý turnaj.“
 Podaří se podle vás SK Prostějov
1913 znovu nastartovat mládežnický
hokej v Prostějově?
„Už ho nastartoval! Podle mých informací má už tento nový klub 230 dětí, což je
obrovská síla. Výchova hokejisty musí
začít pochopitelně už od mládeže. A naše
společnost SIDA bude ráda, že se na tom
bude moci také podílet.“
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Michal KADLEC

PROSTĚJOV Ani jeden z deseti ročníků turnaje SIDA CUP se bez jeho
podpory nemohl obejít. Také letos
bývalý hokejista Alois Mačák (na
snímku) sledoval vynikající souboje
těch nejlepších mládežnických družstev, která se perfektně uspořádaného
turnaje zúčastnila.
 Co vás jako bývalého hokejistu spojuje s tímto mládežnickým turnajem?
„Pro mě je sport a hlavně hokej naprostá
srdíčková záležitost. Vždycky říkám, že
děkuji svému tátovi za okamžik, kdy mě
v pěti nebo šesti letech vzal poprvé na
prostějovský zimní stadion. A měl jsem
také možnost celý svůj život sportovat.
A vždycky se v rámci svých možností
snažím splatit dnešním rodičům a dětem
to, že i já a naše generace mohla sportovat, konkrétně hrát hokej. Jako dítě si
sám vzpomínám na krásnou atmosféru
hokejových turnajů. Když jsme prohráli,
tak jsme plakali, když jsme vyhráli, tak se
slavilo. Takže když mě před deseti lety
oslovil pan Netušil, vůbec jsem neváhal

Zkušený trenér Jaroslav Beck se vrací do Prostějova

Od 1. května už nastoupí Jaroslav Beck
na nové štaci ve svém rodném městě.
„O mém návratu do Prostějova jsme
se průběžně bavili s klukama z SK
1913. A když teď nastala vhodná situace, domluvili jsme se, za což jsem
moc rád. Budu trénovat juniory a do-

rostence s tím, že jednu kategorii jako
hlavní a u druhé pomáhat. Konkrétní
věci ještě domluvíme,“ upřesnil. „Je to
Jardova parketa. Přesné kompetence
ještě nemáme vyřešeny, ale takhle by
to opravdu mělo být,“ souhlasil Marek
Černošek.
Oddílové vedení momentálně pracuje
na přihlášení mládežnických týmů do
regionálních soutěží, současně se musí
dát dohromady hráčské kádry. A to již
bude úkol šestašedesátiletého odborníka. „Každopádně budeme začínat úplně odspodu, z nejnižších soutěží. A postupně budeme chtít stoupat vzhůru.
Cíle jsou přitom hlavně dlouhodobé:
vrátit prostějovský mládežnický hokej
koncepční prací na vyšší úroveň, na kterou jsme tady byli v minulosti zvyklí,“
zdůraznil Beck.
Připomeňme, že úspěšný lodivod vedl
v uplynulém ročníku juniory Chomutova a tři sezóny předtím velel prvoligové

farmě mužů v Kadani. S juniorkou Pirátů dokázal v roce 2014 vyhrát extraligu,
výběr Prostějova téže věkové kategorie
přivedl zkraje třetího tisíciletí k senzačnímu extraligovému stříbru. Dokonce byl
i reprezentačním trenérem České republiky U18, mezi dospělými vedl kromě
Prostějova, Kadaně a Chomutova rovněž Přerov, Šumperk a Techniku Brno.
Z pozice generálního manažera se pak
roku 1994 podílel na historickém zisku
mistrovského titulu mužstva Olomouce.
„Na práci doma se moc těším a věřím,
že v SK Prostějov 1913 nám to všem
společně půjde dobře. Byť začátky nemusí být vzhledem k okolnostem úplně
jednoduché,“ doplnil Jaroslav Beck.
O přesném rozložení trenérských pozic
v SK Prostějov 1913 ještě rozhodnuto
není. „Pracujeme na tom, jednání ale
stále ještě probíhají, takže bych nechtěl
cokoliv předjímat,“ poznamenal Marek
Černošek.

(dokončení ze strany 3)
Jak této zprávě tedy rozumět?
Podle náměstka primátorky Jiřího
Pospíšila, jehož Večerník oslovil,
jde o dotace, které zastupitelé
schválili v posledních třech letech
mladým hokejovým Jestřábům
pod vedením Michala Tomigy.
Tyto peníze však neputovaly na
účet mládežnického klubu, ale
zůstaly na účtu Domovní správy
Prostějov. Z nich se pak na základě faktur odečítaly poplatky za
pronájem ledové plochy a dalších
prostor ve Víceúčelové hale-ZS.
A krajský soud zřejmě nabyl
dojmu, že město Jestřábům peníze dluží... „To je však holý nesmysl,“ podotkl Pospíšil. Je snad na
obzoru další zbytečná kauza?
(mik)
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Povede mládežníky oddílu SK 1913 ÅhëìçÜäíp
PROSTĚJOV Přestože hokejové do našeho klubu mohu potvrdit,“ uvedl
zákulisí ještě spí, než se strhne vlna pro Večerník Marek Černošek, člen
přestupů, jedno všeobecně známé výkonného výboru SK Prostějov 1913.
jméno, které se vrací do prostějov- „O tohoto zkušeného kouče jsme měli
ského hokeje, už je známé. Jaroslav záem už několik sezón, ale měl platBeck, velezkušený i uznávaný tre- nou smlouvu v Chomutově, což jsme
nér a místní rodák po mnoha se- respektovali. A teď to přišlo! Jakmile se
zónách strávených na severu Čech u tamních Pirátů uvolnil, zareagovali
míří zpět na Hanou, konkrétně jsme,“ usmál se nad úlovkem prostědo ambiciózního klubu SK 1913. jovského rodáka, který s juniorkou
Podle informací Večerníku má vést HC dosáhl v roce 2004 na stříbrné
z pozice hlavního kouče juniory medaile v extralize, což je dodnes neja být oficiálně asistentem dorosten- větší úspěch místního mládežnického
ců, které klub nově přihlásí do re- hokeje.
gionálních soutěží. Jeho parťákem Svůj comeback potvrdil Večerníku i sabude u obou kategorií Michal Jane- motný kouč. „Sice jsem měl v Chomutoček. Beck se v Prostějově domluvil vě ještě na rok smlouvu, ale zároveň jsem
na spolupráci začínající 1. května.
cítil, že po osmi letech tam nazrál čas
k návratu. Zvlášť když jsem v severních
Čechách pobýval dlouhodobě bez rodiMarek SONNEVEND ny,
což teď taky sehrálo svou roli. Odešel
Petr KOZÁK
jsem se vztyčenou hlavou a v dobrém,
„Ano příchod trenéra Jaroslava Becka tedy tak, jak by to správně mělo být.“
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„Už teď můžeme sezónu hodnotit jako
úspěšnou,“ tvrdí kouč. Má pravdu. Jeho
tým odehrál celou řadu kvalitních utkání. „Až na Nymburk jsme porazili minimálně jednou každého soupeře, včetně
silného kvarteta Pardubice, Opava, Děčín a Svitavy. To ovšem neznamená, že
se nebudeme snažit svoji bilanci ještě
vylepšit. Opava je favorit, ale i my můžeme postoupit,“ míní předseda spolku
BK Olomoucko Dušan Tomajko.

Cesta k případnému postupu povede
Původní zpravodajství
jedině přes minimálně jedno vítězství
pro Večerník na půdě soupeře. Hráčům se to už jednou povedlo, což si favorité série ve
Ladislav VALNÝ
Slezsku uvědomují. „S Olomouckem
jsme odehráli šest zápasů, pět z nich bylo
vítězných. Na druhou stranu u nás jednou vyhrálo, což se povedlo pouze Nymburku a Pardubicím. Takže se na soupeře
budeme těšit, ale musíme si dát pozor,
aby už v Opavě nevyhrál,“ říká Marek
Kvapil, pivot čtvrtfinálového protivníka.
Čtvrtfinále se hraje na čtyři vítězné zápasy. Série startuje 11. a 12. dubna v Opavě, do Prostějova se přesune

PROSTĚJOV Hned na první pokus postoupili basketbalisté
BK Olomoucko do vyřazovací části Kooperativa NBL. Šestý
nejlepší celek tabulky vyzve ve čtvrtfinále Opavu, která jde do
play-off ze třetí pozice. Prostějovští příznivci tak po dvou letech
opětovně uvidí boje o medaile. Navážou svěřenci Benáčka na
lepší časy Orlů?

Ladislav Valný
V prvních minutách středečního zápasu
si tým Olomoucka musel zvykat na totálně agresivní obranu mistra a ve 3. minutě
měl za stavu 3:8 už čtyři ztráty. Postupně
v nasazení srovnal krok a s favoritem hrál
sympatickou partii. Ještě v osmé minutě
prohrával pouze 11:15 a první čtvrtinu zakončil za stavu 14:23.
Dvouciferný rozdíl mezi soupeři zařídil
hned prvním útokem druhé desetiminutovky trojkou Vyoral a nymburský tlak postupně sílil. V 18. minutě po několika rychlých akcích odskočil šampion na 49:31,
domácí se však rychle otřepali a zlepšenou
koncovkou snížili do poločasu na 39:51.
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 NA TISKOVCE...

15. a 16. dubna. Pokud nebude
o postupujícím rozhodnuto, další střetnutí se odehrají 19. dubna
v Opavě a 22. dubna na Hané. Případné rozhodující sedmé střetnutí by se hrálo 26. dubna ve Slezsku.
„Věřím, že odehrajeme dobrou sérii.
Může být dlouhá, vůbec není vyloučeno, že bude obsahovat maximální
počet utkání. Očekávám, že diváci uvidí bojovný basketbal, ve kterém se oba
týmy budou rvát o postup ze všech sil.
Vůbec by nebylo špatné vstoupit do
čtvrtfinále jednou opavskou výhrou,“
přeje si před výjezdem na sever Moravy Tomajko.

STARTUJE

HRÁČ VEČERNÍKU ROZHODUJÍCÍ FÁZE SEZÓNY
JIØÍ DEDEK

8

Zlepšené výkony katapultovaly
velkého bojovníka do základní
sestavy, v níž nastoupil i do utkání proti Nymburku a za důvěru se odvděčil
parádním výkonem. S dvaceti body byl nejlepším
střelcem Olomoucka, přes menší výšku dokázal získat pět doskočených míčů a našel prostor i na dvě
asistence. Především ale střílel z dálky a trefil šest
trojek z deseti pokusů.

FRANTIŠEK
VÁŇA

3
79:90

hráno v Olomouci

BK OL
B NYM
OLOMOUC Bez klíčového rozehrávače
Jana Močnika i elitního střelce J-C Fullera zakončili basketbalisté Olomouce
nadstavbovou skupinu A1. Ve svém druhém „hostujícím“ utkání na půdě olomoucké Čajkarény prohráli s tuzemským gigantem a několikanásobným
šampipnem Nymburkem o jedenáct
bodů. Avšak jejich nadějný výkon je z pohledu blížícího se play-off velkým příslibem.

PROSTĚJOV Téměř bezprostředně po posledním utkání nadstavbové skupiny
A1 začal trenér Predrag
Benáček přemýšlet, jak
vyzrát na čtvrtfinálového soupeře z Opavy.
Tým ze Slezska není
vzhledem k dosavadní bilanci oblíbeným protivníkem.
„Jsou delší dobu pohromadě,
mají výborného trenéra. Ale i tak
se pokusíme favorita překvapit,“
plánuje Benáček.

5. kolo Èeského poháru - 2. zápas

2. kolo nadstavbové skupiny A1

Ještě ve 31. minutě napínavého střetnutí
Olomoucko v Opavě vedlo. V poslední
čtvrtině ale nedokázalo ubránit opavského Gniadka. Domácí pivot osmi
body v řadě otočil skóre a posunul Opavu k výhře 89:84.
(lv)

7. kolo nadstavbové skupiny A1

Třetí vzájemné utkání na půdě prostějovského Sportcentra DDM sérii
úspěchů neukončilo. Ve 27. minutě
žluto-modří prohrávali o sedmnáct
bodů, ve finiši sice snížili na rozdíl
koše, porážku 91:95 už ale neodvrátili.

Po dvou minutách sice Hanáci prohrávali 0:10, dokázali se však vrátit do utkání a byli kousek od vyrovnání. O konečné porážce 71:97 rozhodla třetí čtvrtina,
kterou hosté vyhráli přesvědčivě o osmnáct bodů.

18. kolo Kooperativa NBL

Ani loučení s pohárovou sezónou Olomoucku nevyšlo, přestože v odvetě osbodů, ve 35. minutě měla ale Opava mifinále v poločase prohrávalo pouze
na své straně náskok pěti bodů. Ví- o čtyři body. Opava ale měla k dispozici
tězství 89:86 zařídil v koncovce agilní hned sedm dvouciferných střelců, kteří
Fuller.
po pauze zařídili výsledek 100:80 a jasný postup.

5. kolo Èeského poháru - 1. zápas

Už do poločasu tým Olomoucka nabral ztrátu osmnácti bodů, přestože soupeř nastoupil bez klíčového rozehrávače
Šiřiny. Po pauze domácí stáhli na rozdíl
jediné trojky, v koncovce jim ale došly
síly a po porážce 81:102 ztratili reálné
šance na postup.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
 V čem vidíte největší sílu Opavy?
„Prakticky celý tým umí přesně zakončit z dálky. Všichni běhají a střílejí trojky. Hrát proti takovému
soupeři je vždy těžké. Nemůžeme se
soustředit na bránění dvou nebo tří
klíčových hráčů.“

 Vzájemné dva duely v nadstavbě jste prohráli minimálním
rozdílem. Naznačily vám tyto
zápasy, jak na soupeře v play-off
vyzrát?
„Každý zápas je jiný. V prvním
utkání jsme nezvládli začátek
a přes dobrý finiš ztrátu nedotáhli. V tom druhém jsme v poslední
čtvrtině nedokázali ubránit Gniadka, který otočil výsledek. Obecně
je vše dané. Potřebujeme dobře
bránit, nedovolit, aby se opavští
střelci dostali do pohody. Pak už je
těžké je zastavit.“

 Zvládnete eliminovat rychlý
přechod do útoku, který preferuje
trenér Petr Czudek?
„Jestli chceme uspět, musíme. Potřebujeme vydržet se silami, protože
fyzicky jsou takové zápasy hodně náročné. Snad to zvládneme.“
 Je v silách týmu postup do semifinále?
„Byl bych špatný trenér, kdybych
nevěřil svému týmu. Doufám, že
budeme kompletní, že se do sestavy
vrátí zranění hráči. Jsme odhodlaní
podat maximální výkon a porvat se
o týmový úspěch.“

  ! 60J/=0
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Úvodní vzájemný souboj ve Slezsku
překvapivě ovládli hosté. Hanáci přes
třicet minut vedli a v průběhu druhého poločasu měli k dobru až dvanáct

7. kolo Kooperativa NBL

PROSTĚJOV Hned v šesti zápasech probíhajícího ročníku na sebe
v průběhu sezóny narazily týmy Olomoucka a Opavy – čtyřikrát v lize
a dvakrát v pohárové soutěži. V pěti
případech se z výhry radoval čtvrtfinálový protivník ligového nováčka.
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Nejlepší støelci
1. Dominez Burnett (PAR) 13 290
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„Po porážce nemůžu být spokojený, což platí i tentokrát. Ale
Domácí se i po pauze překonávali v obraně jsem šťastný. Naši mladí kluci odehráli parádní střetnutí. Nebáli
a odolávali lavinovým nájezdům Nymbur- se, získali výbornou zkušenost. Po takovém výkonu se mi bude
ka, odešla jim však střelba a v průběhu 25. dobře spát. Soupeři chybělo několik hráčů, ale stejné problémy
minuty ztráceli už devatenáct bodů - 43:62. byly i na naší straně. Naše oslabení bylo především v útoku ciPo dalších třech minutách Pumprla natáhl telnější, kluci z druhého sledu ale bojovali a odvedli maximum
hostující náskok a dvacet bodů. Přes vel- a díky tomu dosáhli na přijatelný výsledek.“
kou ztrátu ještě Hanáci zabrali a snížili na
1& C7B0%(.Q055 ,6Q)1(D
54:69, přesto do poslední periody vstupo„Byl to poslední zápas před play-off, což ovšem neznamenalo,
vali za nepříznivého stavu 56:76.
Hráči Olomoucka bojovali i v závěrečné že to bylo pro nás snadné utkání. Naopak, bylo těžké. Mladým
domácím hráčům se hodně dařilo při střelbě z dálky. Trojice
čtvrtině. Mladíci, které kouč BK Olo- František Váňa, Jiří Dedek a Marek Sehnal byla nejlepší na pamoucko poslal na palubovku, šli do každé- lubovce. I tak jsme duel zvládli. Vyhrálo se, nikdo se nezranil,
ho střetu naplno a pět minut před koncem což je před vyřazovací částí sezóny důležité. Proto můžu být
stáhli ztrátu pod dvacet bodů. Tři minuty spokojený.“
před koncem to bylo dokonce 70:85 a do
závěrečné sirény ještě domácí z nymbur- Statistiky z utkání a konečnou tabulku Kooperativy NBL
po nadstavbové části najdete na straně 21
ského náskoku čtyři body ukrojili.

Mladí hráči pořádně potrápili mistra
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RYCHLÝ

Na play-off autobusem
Prostějov (lv) - Ani o jeden ze
dvou úvodních zápasů čtvrtfinále
play-off nepřijdou fanoušci BK Olomoucko. Vedení klubu pro fanoušky vypraví autobus, který příznivce
11. i 12. dubna dopraví do Opavy
a zpět. Odjezd bude vždy v 16:00
hodin od Hotelu Tennis Club. „Už
v průběhu základní části a nadstavby nám fanoušci při výjezdech na
palubovky soupeřů několikrát pomohli. Věřím, že i tentokrát nás povzbudí a i s jejich pomocí v Opavě
uhrajeme dobrý výsledek,“ doufá
sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek. Ve Slezsku se bude
hrát od 18:00 hodin a stejný začátek
bude mít i první prostějovský duel.
V pondělí 16. dubna se bude hrát
od 17:10 hodin. „Půjde o televizní
přenos,“ objasnil Pekárek.

Individuality
v nejlepší desítce

5%  &$

Prostějov (lv) - Ve sledovaných individuálních statistikách se basketbalisté BK Olomoucko po nadstavbové
části Kooperativa NBL dostali do
nejlepší desítky. Nejvíce se dařilo Janu
Močnikovi, který ovládl statistiku
asistencí. Z pohledu užitečnosti a střeleckého průměru si umístění v první
pětce po základní části udrželi Charles
Mitchell a Jon-Christopher Fuller. Pivot Olomoucka je navíc druhým nejlépe doskakujícím hráčem. Do Top
Ten se dostal také Jiří Dedek povedenými výkony v nadstavbě. Trojky střílel
s úspěšností 44,8
procenta, což jej
dostalo na devátou příčku.
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sový stav 7:10 byl z hlediska produktivity kosteleckého týmu hrozivým
mementem…
Protože však ani hosté nerozjeli žádný
gólostroj, zůstával výsledek stále otevřený. Stačila maličkost: aby se plejeři
Sokola ofenzivně zlepšili. To se po přestávce částečně povedlo, ovšem zdaleka ne v dostačující míře. Zas a znovu
ztroskotávali na výborných zákrocích
fantóma Hrabce, případně trefovali
brankovou konstrukci (za celé utkání
deset břeven či tyčí). Ztrátu se tím pádem pořád nedařilo smazat, nejblíže se
domácí kolektiv dostal hned po změně
stran (8:10) a pak několikrát na rozdíl
tří tref (9:12, 11:14, 13:16).
Fandové trpělivě čekali, kdy konečně přijde kýžený obrat a záchrana
předpokládaného vítězství. Jenže se
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BYLI JSME
U TOHO

nedočkali. Místo toho rozjetý protivník od 47. minuty ještě přitlačil
na pilu, čímž poslal chabě doutnající
naděje Kostelce definitivně do věčných lovišť. Rozhodující byl napajedelský únik ze 14:17 na 14:20, po
němž euforií hýřící borci Fatry tažení
kromě svého brankáře i kanonýrem
Chomičem (11 gólů) bez problémů
dovedli střetnutí do jednoznačného
konce. V závěru se sice rozstřílel Říčař, ale na odvrácení propadáku to
bylo již zoufale pozdě - 20:25.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 2. ligy házenkářů najdete
na straně 22

„Jalová střelba nás ponořila pod hladinu a za celé utkání jsme se nedokázali vynořit nahoru. Obrana přitom byla tentokrát slušná, ale porazili jsme se sami neproměňováním
šancí. Hlavně sedm vstřelených gólů do přestávky bylo strašně málo. Ve druhé půli se
zakončení trošku zlepšilo, celkově však naše útočná činnost nestála za nic. Často jsme
posílali rány z dálky nebo z nepřipravených pozic, trefovali tyče i břevna a z hostujícího
brankáře udělali největší hvězdu zápasu, kandidáta pro českou reprezentaci. Vychytal
nás, ovšem primární problém spočíval v tom, jak špatně jsme my sami zakončovali.
Soupeř navíc přijel v sestavě, kterou jsme měli jednoznačně porazit – a místo toho
přišla zasloužená prohra. Můžeme si za ni sami. Určitě se také projevuje slabá tréninková docházka, kdy většina kluků absolvuje přípravu kvůli pracovním, studijním či
jiným povinnostem pouze jednou týdně, což je samozřejmě málo. Logicky pak chybí
větší herní jistota a následně pohoda na hřišti. Nezbývá než bojovat, zvlášť když teď
máme před sebou derby v Prostějově. Věřím, že v něm už to horší být nemůže. Každý
zápas je jiný, my se musíme otřepat a dát do prestižní bitvy s nábojem regionální rivality maximum. Já vždycky říkám, že jedině vítězstvím nabývá neděle smyslu. Už třikrát
za sebou jsme nedělní radost nezažili, snad to tedy bude tentokrát jinak.“

David ŠEVÈÍK - Sokol Kostelec na Hané
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Házenkáři Kostelce padli doma s Napajedly
20
25

rozjedou na vyšší obrátky, aby outsidera přehráli. Leč místo toho přišel šok
v podobě ukrutného soužení směrem
dopředu. Hanáci se buď vůbec nedostali do pořádného zakončení, nebo
jejich pokusy opakovaně likvidoval
brankář Hrabec. Ten se rychle rozchytal ke skvělému výkonu a plných deset
minut nepustil za svá záda jediný míč!
Jen díky dobře fungující obraně jištěné mezi tyčemi ostříleným Varhou
favorit neztrácel ve skóre nijak fatálně, po výše uvedeném výpadku to na
sklonku zahajovací čtvrthodiny bylo
„jen“ 2:5. Bohužel ani dál se borcům
HK v útočné fázi absolutně nedařilo,
skórovat během první půle dokázali
pouze Švec se Smékalem. A poloča-

KOSTELEC NA HANÉ Možná nejhorší výkon sezóny předvedli házenkáři Sokola Kostelec na Hané v nedělním utkání
17. kola 2. ligy mužů ČR 2017/2018. Proti papírově slabším
Napajedlům se strašlivě trápili v ofenzivě a jejich neschopnost
střílet góly vyústila v překvapivě hladkou, avšak naprosto zaslouženou porážku. Po tomhle nepříjemném klopýtnutí navíc
spadli tabulkou skupiny Jižní Morava až na deváté místo...
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Marek
SONNEVEND
Že domácí nejsou v pohodě, to napověděl hned úvod zápasu. Přesto
dokázali ve 4. minutě vyrovnat na 2:2
a nebyl důvod nevěřit, že se postupně

a většina jich trénuje pouze jednou
týdně, což je strašně málo. Logicky pak
nemůžou být v takové formě a pohodě, aby to na hřišti v mistrácích šlapalo.
Kdyby šlo o jednorázový výpadek,
mohla by to být náhoda, jenže není.
Trápíme se opakovaně, teď jsme prohráli potřetí za sebou. A máme jediné
vítězství ze šesti jarních zápasů včetně
čtyř doma.“
 Existuje cesta, jak z téhle šlamastyky rychle ven?
„Určitě jo, protože nás už v sobotu čeká
derby v Prostějově. Což by mohl být
právě impuls, jak naši krizi zlomit důležitým vítězstvím. Soupeř je na tom
opačně než my, když se mu dlouho
nedařilo a poslední dobou se najednou
chytil. Navíc se říká, že derby nemá favorita, tak uvidíme, co přinese. My do
něj každopádně musíme dát maximum
a urvat ho, body potřebujeme jako sůl.“
 Proč jste se vlastně vrátil aktivně
do brány a roli vedoucího týmu vyměnil za post opětovného člena hráčského kádru?
„Trenér David Ševčík chtěl dát mančaftu
nějaký ten zmíněný impuls, proto mě
jako zkušeného hráče zařadil zpátky do
sestavy. Pro mě o takový problém nešlo,
neboť jsem i předtím s mužstvem normálně trénoval, jen jsem nechtěl zabírat
místo mladým. Situace se ale vyvinula
jinak a teď jsem zpět, na jaře mám za sebou třetí soutěžní utkání. Chtělo by to
však konečně i vítězství, k němuž potřebujeme začít střílet víc gólů.“
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PROSTĚJOV Po dvou vítězných
utkáních čekal prostějovské házenkáře opět velmi těžký soupeř. Jak
avizoval trenér Anatolij Vasilijev,
v Telnici se těžko hraje už jen vzhledem k specifickému povrchu. Tým
navíc disponuje evidentními kvalitami, což prokázal třeba v minulém
kole na půdě Kostelce na Hané. Stabilní třetí příčka je toho důkazem.
Prostějov byl domácím v prvním
poločase ještě relativně vyrovnaným soupeřem, druhý poločas už
ale vyzněl naprosto jednoznačně.

CHARLESTON,
PROSTĚJOV
Od května 2012 neprohrála Petra
Kvitová soutěžní zápas s krajankou.
V průběhu šesti let vyhrála čtyřiadvacet utkání a unikátní sérii ukončila až Kristýna Plíšková v Charlestonu. Na turnaji ve Spojených státech

porazila dvojnásobnou wimbledonskou vítězku ve třech setech.
„Byla to hezká série, ale každá jednou
končí. Zápasy proti krajankám jsou
specifické, není to nic příjemného jít
na kurt proti kamarádce. Na to se musí
vždy zapomenout. Utkání s Karolínou

obraz druhého poločasu Vasilijev.
Jak se na výsledku podepsal specifický povrch? „Hráči to samozřejmě
mají v povědomí, na gumě se nesklouznete, naopak vás zarazí v pohybu. Poprvé jsem viděl v zápase
krev z drobných oděrek a spálení
kůže. Je to jen na dokreslení, i když
kvalitativní rozdíl to samozřejmě
nemůže ovlivnit,“ neschovával za
prostějovský trenér za objektivní
podmínky.
Nejplatnějším hráčem byl opět
exekutor „sedmiček“ Kosina se
sedmi brankami, sekundovali mu
Čelovský s Hacurou. Prostějov si
přes porážku udržel desátou příčku s jedenácti body.
(tok)
Výsledkový servis najdete
na straně 22

bylo zvláštní, taková houpačka,“ prohlásila Kvitová, která v rozhodujícím
setu prohrávala 0:3 a 1:5 a přestože odvrátila šest mečbolů, na obrat to nestačilo. „Utekl mi začátek setu, v tom byl
problém,“ litovala Kvitová.
(lv)
Výsledek najdete na straně 22

ukonèila Kristýna Plíšková

Vítìznou sérii Kvitové

Prostějovští Sokoli cestovali za
Brno pouze s brankářem a devíti
hráči do pole. „Už se mi to nechce
opakovat, ale hráčů máme opravdu
na hraně a musíme pracovat pouze
s kádrem, který máme,“ povzdechl
si trenér Anatolij Vasilijev. Jen pro
zajímavost, domácí měli na soupisce o čtyři borce navíc.
První poločas ještě stačili Hanáci držet s domácími když ne
krok, tak aspoň relativní kontakt.
Výsledek v poločase ukazoval
čtyřbrankový náskok domácích,
jenže pak to přišlo. „V druhém
poločase jsme zbytečně ztráceli
míče, množily se technické chyby, které byly okamžitě soupeřem
trestány. Hodně branek jsme obdrželi z brejkových situací,“ vykreslil

s desetibrankovým mankem
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věří, v ofenzivě se
trápí a citelně
chybí hráč,
který by to
vzal úspěšně na sebe. Takového člověka v mančaftu momentálně nemáme.“
 Ze soupeřova brankáře jste udělali hrdinu,
že?
< '( % " ' !  &'  #0
„Hodně často jsme za*%%' ' Foto: Marek Sonnevend
končovali do stejných
KOSTELEC NA HANÉ Má už míst, kde on ty pokusy měl. A my
dvaačtyřicet let, přesto se během nebyli schopní střelbu změnit, pálit
druholigového jara vrátil mezi tyče jinam. Nedařilo se v podstatě nikomu,
kosteleckých házenkářů. Ostřílený proto zápas dopadl naší zaslouženou
gólman Tomáš Varha měl týmu po- porážkou.“
moci ven z rostoucí nepohody herní  Věřil jste po tragickém úvodním
i výsledkové, ovšem to se zatím neda- poločase, že se jako mužstvo ještě
ří. Matador dělal proti Napajedlům, zvednete?
co mohl, přesto Hanáci podlehli „Samozřejmě jsem pořád věřil, i když
20:25. A jejich sešup tabulkou dál ta první půle byla fakt hrozná. Stačilo,
pokračuje. Před sobotním derby na abychom se trochu častěji trefovali,
půdě Prostějova tedy pro Sokol žád- jenže tah na bránu bohužel chyběl. Vyné dobré zprávy...
chytal nás gólman, nebo jsme stříleli
tyčí, případně vedle.“
Marek SONNEVEND do
 Vnímáte prudký pokles pořadím
soutěže?
„Jasně že o tom víme. Po podzimní
části jsme si vedli velice dobře a sezóna vypadala slibně, bohužel odvetná
část nám vůbec nevychází. Ten pád
tabulkou dolů je dost nepříjemný.“
 Kde vidíte hlavní příčiny?
„Tou největší určitě je slabá tréninková
docházka. Kluci jsou na školách nebo
v zaměstnání, často nestíhají přípravu
 Co se to ve střetnutí s Fatrou
dělo?
„Hlavně jsme během první půlky vůbec
nedávali góly, tam se podle mě rozhodlo. Nastřílet pouhých sedm branek za
poločas, to je strašně málo a těžko se pak
vyhrává. Po přestávce se útok trochu
zvedl, ale nestačilo to. Už třetí utkání za
sebou se nám směrem dopředu nedaří
a dneškem to vyvrcholilo. Kluci si ne-
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zvítězíme 6:0 kontumačně. Kluci však
řekli, že když už jsme do Prahy jeli, tak
chtějí hrát. Že radši chvíli počkáme
a ať se rozhodne na hřišti. Soupeř nám
pak za tohle gesto opakovaně děkoval,
umožnilo jim vlastně vyhrát a získat dva
body místo nás,“ prozradil zajímavou
předehru samotného duelu trenér Sokola I Richard Beneš.
Náročný mač poté jeho svěřenci neodstartovali vůbec špatně, po vstupních
dvojicích panoval nerozhodný stav 1:1.
„A klidně jsme mohli vést 2:0, protože
v úvodní dvojce se nepodařilo proměnit mečboly. Zlom přišel v následných
dvou trojkách, které jsme slibně rozjeli
a pak zbytečně ztratili. Ani některé další zápasy nebyly vůbec jednoznačné,
chlapci bojovali. Jenže pořád nezvládáme vyrovnané koncovky setů, v tomto
ohledu nám začínající ročník zatím

jeme a s dobrým výkonem na něj určitě
lze dosáhnout,“ věří kouč Beneš. Přijďte
prostějovské nohejbalisty povzbudit, ať
premiérovou výhru urvou!
(son)

Statistiky z utkání
a výsledkový servis
1. ligy mužů najdete
na straně 22

i krásným gestem fair-play
„Soupeř má na rozdíl od nás už tři body
na kontě, ale to vůbec neznamená, že
bychom ho nemohli porazit. Vítězství
za dané situace moc chceme i potřebu-
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vůbec nevychází. Musíme se zlepšit,“
uvažoval Beneš.
Herní progres budou Hanáci hodně potřebovat v nejbližším utkání
3. dějství prvoligové soutěže, k němuž nastoupí v sobotu 14. dubna
od 14:00 hodin na domácím dvorci
u sokolovny na Skálově náměstí proti Čakovicím B.

Nohejbalisté Prostějova jasně padli na Startu Praha, ale zaujali
ST PRH
SO PV
PRAHA, PROSTĚJOV Po dvou zápasech nové sezóny jsou nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov bez jediného
získaného bodu poslední v tabulce
1. ligy mužů ČR 2018. Ve 2. kole
soutěže podlehli na půdě favorizovaného Startu Praha jasně 1:6 a nic
jim nebyly platné hned dvě polehčující okolnosti: vyrovnanost většiny
jednotlivých střetnutí ani nadmíru
sympatický čin v duchu fair-play.
„Domácím se nepodařilo na čas plánovaného začátku utkání nachystat kurt
a tím pádem za námi přišli rozhodčí,
že jestli budeme trvat na tomto úvodu,
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Pondělí 9. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
Josef Křesala se stal poprvé halovým mistrem ČR,
ve finále zdolal kamaráda Hajduka. Tým bral stříbro

menším terčem, máte ale takové
konstantní prostředí, kde vám neprší, nefouká, nesvítí slunce, můžete
schovat i trochu horší techniku, která se projeví až na šedesát sedmdesát
metrů, tam už bývají rozdíly větší,“
vysvětlila ředitelka závodu.
Vedle sportovní stránky se víkendové zápolení setkalo i s organizačním
úspěchem. Jednotlivé výpravy začaly
přijíždět již v pátek 9. března odpoledne a veškeré zázemí a připravené
podmínky si nemohly po celý nadcházející víkend vynachválit. „Zvládli jsme to úspěšně a nevyskytl se žádný problém. Ohlasy jsou pozitivní
a šlo prý o jedno z nejlepších halových mistrovství. Ač je to k nevíře,
tak vše klapalo, dařilo se nám držet
i časový harmonogram. Velkou výhodou je hala přímo s hotelem, kdy
se nemusí nikam přejíždět,“ libovala
si Hana Majarová.
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V kladkovém luku o fous nedosáhli
na medaili Vladislav Michejda a Pavel Pěnčík, oba těsně prohráli svá vyrovnaná čtvrtfinále a odnesli si páté
a šesté místo. Nezdar mezi jednotlivci si zcela nevynahradili ani mezi
družstvy. Doplněni o Petra Musila
sice zvládli dominantním způsobem
kvalifikaci, poté ale nestačili na KLK
Praha a v bitvě o bronz zaostali o jediný bod za Startem Praha. Výsledek
zněl 225:226. V holém luku Václav
Buriánek neuhájil stříbrný post po
kvalifikaci a pohoršil si o tři pozice.
Slabší období naopak přetrvává
mezi ženami. Jediná prostějovská zástupkyně Petra Indráková sice zvládla nástřel coby sedmá nejlepší, když
ziskem 537 bodů dosáhla stejného
součtu jako šestá Jindřiška Vaněčková ze Startu Praha, hned první kolo
eliminace se pro ni však stalo konečnou a podělila se o konečné sedmnácté místo. „V tuto chvíli je pro nás
těžké sestavit družstvo. Máme sice
mladé holky, nevíme ale, jestli u lukostřelby vydrží, nebo ne. A těm stávajícím nedovolují povinnosti příliš
trénovat. Naopak u mužů je situace
dobrá. Je jich dost a jsou schopni vyhrávat,“ poznamenala Majarová.
A čím to, že jsou v hale tak minimální
rozdíly a okruh kandidátů na medaile je natolik široký? „Roli hraje vzdálenost, osmnáct metrů je úplně něco
jiného. Je to sice vykompenzováno

Organizace
na jednièku

a po lehkém dramatu i finále s třetím
mužem kvalifikace Danielem Šrámkem ze Vsetína.
Dařilo se i seniorskému družstvu.
Tedy zejména v kvalifikaci, kde trio
Jiří Hetman - Milan Hajduk - Zdeněk
Zapletal nestačilo jen na Kostelec na
Hané, když Zdeněk Smolka, Jiří František a Oldřich Malý nasčítali o devět
bodů více. Oba regionální výběry deklasovaly zbytek, který ztratil čtyřicet
a více bodů. Vyřazovací boje ale byly
jiná káva. Prostějov nestačil 0:6 na Vršovice, Kostelec podlehl 3:5 nakonec
zlaté Ostravě. V duelu o bronz byli
o chloupek lepší a také šťastnější zástupci Kostelce, kteří pro sebe získali
celou partii v poměru 5:4.

PROSTĚJOVTím nejlepším způsobem využili domácího prostředí členové Lukostřelby Prostějov a podmanili si nejprestižnější kategorie halového mistrovství republiky, které hostili první březnový víkend. V prostorách sportovní haly HoteluTennis Club proměnili Josef Křesala a František Hajduk v oddílovou exhibici mužské
finále, v družstvech pak prostějovské trio zaváhalo až v souboji
o zlato. Mezi seniory navíc obhájil svůj loňský titul Jiří Hetman.

Jiří MOŽNÝ
„Soutěž nám udělala velkou radost!
Na nějaké oslavy ale zatím ještě nebyl čas. Ihned po skončení šampionátu jsme museli vše uklidit, stihli
jsme jen chvíli posedět. Vše si vynahradíme na jaře na střelnici,“ usmívala se Hana Majarová, která zastávala
roli ředitelky závodu.
V kvalifikaci mužského závodu sice
nástřelem 574 bodů kraloval exkostelecký Martin Hámor, i domácím
zástupcům se ale vedlo solidně.
Josef Křesala zaznamenal o deset
bodů méně a skončil čtvrtý, Dominik Chlachula byl sedmý, Michal
Hlahůlek devátý, František Hajduk
patnáctý a Kamil Kovář devatenáctý. Z dvanácté pozice vstupoval
do play-off Karel Böhm z TJ Sokol
Kostelec na Hané LK1997. Setové
souboje nabídly nejen velké drama,
ale i zásadní přelití pořadí. Nejvýraznější posun vpřed zaznamenal
Hajduk, z poloviny druhé desítky
si proklestil čtyřmi vítěznými bitvami cestu až do finále, teprve v něm
narazil. Podobně jistě postupoval
i Křesala, další jejich kolegové uviděli červenou v osmifinále. Druhý
duel se stal konečnou i pro lídra
kvalifikace Hámora, ani on se mezi
top osmičku nepodíval. Dramatický souboj o bronz zvládl lépe plzeňský Jan Vožech, ve vrcholu celého
programu jednotlivců pak Křesala
zdolal Hajduka a po výsledku 6:0
získal svůj první titul mezi dospělými. „Pepa byl loni v juniorské reprezentaci a letos přechází do mužů.
Snad i mezi nimi splní potřebná
kritéria, ukazuje, že výkonnost na
to má. Teď jej čeká ještě jeden vrchol, juniorské mistrovství v Plzni,
kde má rovněž vysoké ambice. Na
medaili by mohla zaútočit i kadetka
Eliška Novotná, která nabrala zkušenosti ve sportovním centru mládeže,“ podotkla Majarová.

Hetman
nepøipustil drama
Velkou vyrovnanost a vysokou výkonnost přetavili prostějovští lukostřelci i v družstvech. Triu Křesala
- Hlahůlek - Hajduk patřila kvalifikace, se součtem 1667 bodů za sebou
nechali o třináct bodů Plzeň, další
dva body ztratil třetí Cheb. Při samotné eliminaci si dva nejlepší celky
pořadí prohodily, finále patřilo v poměru 5:3 Západočechům. I tak se ale
domácí skvadra těšila ze stříbrného
kovu. „Poslední rok dva se spolu potkáváme snad ve všech finále. Jsme
velcí rivalové a jednou vyhrajeme
my, jindy oni. Bylo to napjaté finále
a jsme rádi za jakoukoliv medaili,
soutěž byla nesmírně vyrovnaná,“
pochvalovala si Hana Majarová.
Zdaleka nešlo o jediné hanácké sportovní úspěchy v tomto dvoudenním
klání. Na úplný vrchol dosáhl ještě
Jiří Hetman. Výkonem 554 bodů
si nejprve vytvořil osobní rekord
a v seniorském reflexním luku si zabral nejvyšší stupínek v kvalifikaci,
ten následně nepustil ani v nedělním
boji o medaile. Bezpečně zvládl osmifinále proti Reichovi z Vršovic,
čtvrtfinále proti Haberovi z Chrástu,
semifinále s humpoleckým Hávou
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