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CHTĚL VRAŽDIT,
SÁM SE ZABIL!!!
Bylo to kvůli dluhu?

zjistili jsme

Michal KADLEC

SMRŽICE Nikdo z místních to nemůže pochopit... Ve čtvrtek
5. dubna došlo v rodinném domě ve Smržicích k rodinné
tragédii. Starší muž v návalu vzteku pořezal svoji manželku na krku, pak totéž učinil sobě a následně skočil z balkónu na chodník. Na druhý den v nemocnici zemřel, zatímco
jeho manželka pokus o vraždu přežila.
18040310365

➢

V tomto smržickém domku došlo předminulý
čtvrtek k obrovské krvavé tragédii...
2x foto: Michal Kadlec a archiv Večerníku

18041310397

18032110317

18040410367

18032710343

CO VEDLO SENIORA ZE SMRŽIC K TOMUTO OTŘESNÉMU
ČINU? A CO NA TO SOUSEDÉ? ČTĚTE NA STRANĚ 13
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Dveøe neotevøeli
Prostějov (mik) - Na pátek třináctého uspořádali na mnoha místech
Olomouckého kraje hasiči den
otevřených dveří pro veřejnost. Původně měli pomyslné dveře otevřít
i prostějovští hasiči ve svém sídle ve
Wolkerově ulici. Nakonec z toho ale
sešlo. „Prostějovští hasiči se nakonec rozhodli, že stanici veřejnosti
neotevřou, a to ze dvou důvodů.
Zaprvé chtějí lidi nalákat k návštěvě
nové stanice v Konici a zadruhé v Prostějově na velodromu se
v pátek 27. dubna uskuteční Den
se složkami IZS, takže tam budou
hasiči veřejnosti prezentovat svoji
činnost,“ vysvětlila Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje. Na Prostějovsku tak vpustili
veřejnost do svých prostor pouze
koničtí profesionální hasiči.
Čtěte na straně 9

Už letní teploty
Prostějov (mik) - Také do Prostějova vtrhlo jaro velice rychle.
Zatímco týden předtím jsme ještě
chodili v zimních bundách, ten
minulý týden byl opravdu horký.
Meteorologové z prostějovské
hvězdárny naměřili v pondělí
9. dubna maximální teplotu 23,8
stupně Celsia, ve čtvrtek 12. dubna
dokonce 24,2 stupně Celsia! Na
polovinu dubna slušné ‚skoroléto‘,
co říkáte?

Pøedplatné
na rok 2018
608 960 042

rubriky
Večerníku

FOTO
VEÈERNÍKU

CO NÁS POTĚŠILO...
Příjezd hvězd. Že je Prostějov epicentrem setkání tuzemských hvězd
všeho druhu, není žádná novinka.
Potvrdil to i uplynulý týden, kdy
jej navštívilo hned několik slavných osobností v čele s Markem
Ebenem, Jiřím Lábusem, Josefem
Vojtkem, Michalem Suchánkem,
Richardem Genzerem či skupinou
Chinaski. To se ale máme...

Chráníme sebe,
proè ne pøírodu?

CO NÁS UDIVILO…

Martin ZAORAL
DOBROCHOV Bezpečný sex podle mě není nikdy. Vždy
existuje riziko, že po něm buď onemocníte, nebo se zamilujete... Přesto se mnozí z nás do tohoto dobrodružství
stále pouští a bláhově si myslí, že je „ochrana“ ochrání.
Nic proti tomu, jen by se všichni měli chovat zodpovědně nejen při sexu, ale i ve vztahu k životnímu prostředí.
Stačilo by k tomu nenechávat po sobě po milování či
jakýchkoliv jiných aktivitách v přírodě zbytečný nepořádek. Kdo to pak má pořád uklízet?

Milování je krásné všude. A je jedno zda pod Eiffelovou věží, nebo vysílačem na vrcholu Předina u Dobrochova. Jen ten nepořádek by po sobě
milenci nemuseli nechávat...
Foto: Radomil Holík

Agentura Wolker si přes víkend lehne doma
Bronzová socha prostějovského rodáka a poety Jury Wolkera sedícího
na lavičce na náměstí tatíčka Masaryka vzbuzuje v Prostějovanech
velké ohlasy. Všichni se vedle básníka fotí jako o závod, lehají si do jeho
klína, některé slečny ho dokonce pusinkují. Jak ovšem Agentura Hóser
zjistila, bronzový Jirka se také často
stává terčem vandalů nebo dokonce
sprejerů. Pracovníci technických služeb už nejednou umývali z čela básníka hanlivé nápisy, čistili jeho sako

„7 dnù Veèerníku v kostce“
Za uplynulými sedmi dny se ohlédl Martin Zaoral

•• Pondělí ••
Potěšení pro oči. Víte, proč chtějí být ženy krásné? Protože si už dávno všimly,
že oči jsou u mužů lépe vyvinuty než mozek... Zaměřit se na krásnou ženu opravdu není pro muže ničím náročným. Na zkoumavé pohledy si musela zvyknout
i modelka Pavlína Pořízková, která se přesně před 53 lety narodila v Prostějově.
•• Úterý ••
Prubířský kámen. „Úspěch odhalí nejhorší vlastnosti, zatímco pád ty
nejlepší,“ konstatoval arcibiskup z Canterbury George Abbot. S velkými
problémy se musí potýkat bývalý starosta Určic Vlastimil Konšel, kterému
hrozí, že bude muset zaplatit náklady na odstranění skládky, kterou řadu let
blahosklonně a zřejmě v rozporu se zákonem nechával fungovat.
•• Středa ••
To se tak někdo má... Dva židé se prochází po hřbitově. Zastaví se v tichém zadumání před nádhernou hrobkou Rotschildů. Po chvíli si jeden z nich povzdychne: „To si tak někdo žije!“ Podobný pocit mohl člověk nabýt při sledování pohřbu Rudolfa Chadraby, který se na poslední cestu na prostějovský hřbitov vydal
v krásném kočáře, s tklivou hudbou a dlouhým zástupem pozůstalých.
•• Čtvrtek ••
Kultura stokrát jinak. Pro jednoho je to záležitost, bez které si nedokáže svoji
existenci vůbec představit, neboť činí jeho život zajímavým a smysluplným,
pro jiného cosi v jogurtu... Pod pojmem kultura si každý z nás zkrátka představí něco jiného. V prostějovském Národním domě byly rozdány Ceny kultury
Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury.
•• Pátek ••
Nic už s tím nenaděláš. „Není nám do pláče, že nejde napsat znovu Tabáček,
ani za spoustu let a spoustu dní, nenapíšem druhou Signální.“ Kapela Chinaski se
v titulní skladbě své poslední desky „Není nám do pláče“ ohlíží za písněmi, které
vznikly za uplynulých více jak dvacet let. Populární skupina, která na začátku roku
prošla radikální personální obměnou, dorazila i do Prostějova.
•• Sobota ••
Jen pro ten dnešní den. „Dnešek je můj nejoblíbenější den,“ prozradil Medvídek Pú melancholickému Prasátku. Ondřej Havelka se svými Melody makers
v Kralicích na Hané zase zazpíval, že „nejkrásnější den, je dnešní den“. Když už
se na něčem shodnou známý český režisér, herec, zpěvák a tanečník s Medvídkem Pú, tak už na tom něco musí být!
•• Neděle ••
Zlatovlásko, krásko, kdo ví, co bude dál... Někde jsem slyšel, že se Česká televize rozhodla natočit úspěšnou Zlatovlásku po 45 letech. Snímek s Jorgou Kotrbovou v hlavní roli se má jmenovat Šedovláska. Na divadelní Zlatovlásku v podání
Těšínského divadla jste mohli zamířit do prostějovského Národního domu.

od sprejerských výtvorů, dokonce
mu svařovali i nohu, kterou se někdo
pokusil uřezat.
„Je to bohužel tak, v jednom případě
chtěl Wolkerovi dokonce opilý bezdomovec uřezat hlavu a odvézt ji do
sběrných surovin,“ potvrdil Agentuře
Hóser Jan Nagymároš, velitel prostějovských četníků. „Je to hnus, velebnosti, tohle jsme v žádném případě
nečekali. Musíme včil v radě konšelů
učinit nějaká opatření, jak Juru Wolkera ochránit, aby si mohl na lavičce
v klidu posedět,“ uvedla rozhořčená
primátorka Alena Rašáková.
Jak vyplývá ze záznamů kamer na
náměstí, nejčastěji dochází k útokům vandalů během víkendových
dní, kdy je na náměstí nejméně lidí.

KRIMI
číslo

Tohle není cena za tkaničky
u Bati, ale hodnota v promile alkoholu. Často se na tomto místě
zaobíráme nezodpovědnými
opilci, kteří ohrožují naše životy.
Ovšem tentokrát je to už skutečně přes čáru. Takto opilého řidiče
přistihli policisté ve chvíli, kdy
se se svým autem chystal vjet na
dálnici!

2,99

„Ano, všímáme si toho, nejsme slepí.
Hlavně v noci ze soboty na neděli se
u sochy Wolkera dějí přímo orgie!
Naši strážníci básníka hlídají, často
ho ale nedokáží ubránit,“ postěžoval si Jan Nagymároš.
Na radnici se už pečou plány, jak sochu ochránit před všemi živly. „Mám
nápad. Jelikož k jeho ničení dochází
hlavně o víkendu, tak právě v těchto
dnech přerušíme jeho klidné vysedávání na lavičce a přesuneme ho
do rodného baráku naproti. Tam si
v klidu může i poležet dle své libosti.
Bude tak ochráněn na sto procent.
Dveře jeho rodného bytu bude strážit policejní hlídka,“ svěřila se primátorka Alena Rašáková s tím, že
v pondělí ráno bude básník znovu

přestěhován na lavičku na náměstí.
„Pokud se nám ho ale podaří vzbudit. Všichni z kronik totiž víme, že
Wolker o víkendech často flámoval
s mladými ženami. Pak celé pondělky vyspával kocovinu,“ pokrčila
rameny první žena Prostějova.
Agentura Hóser je však přesvědčena o tom, že kocovina se dá i vysedět. Takže, Juro, v pondělí ráno si
půjdeš zpátky sednout!
Za Agenturu Hóser Majkl

www.vecernikpv.cz

ZACHYTILI JSME…

2,8

Tohle Prostějovsko od dob komunistické totality nepamatuje! Úřad
práce České republiky vydal aktuální statistiku nezaměstnanosti,
ze které vyplývá další rekord pro
celý region. Míra lidí bez práce se
už dostala výrazně pod tři procenta, tudíž firmy mají kritickou nouzi
o nové pracovníky. Co s tím?
ZAUJAL NÁS…

TOMÁŠ OVAD

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

PÁTRÁNÍ

Nedávno devatenáctiletý student
prostějovského Gymnázia Jiřího
Wolkera si před maturitou z češtiny, francouzštiny, fyziky, chemie
a matematiky odskočil na asijský
kontinentn, kde uspěl na prestižním
vědeckém klání v čínském Pekingu,
odkud si dovezl stříbro. Roste z něj
nadějný vědec, zní stále více hlasů.

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.

ZASLECHLI JSME…

po dvojici hledaných

DARINA FORGÁČOVÁ
Když strážci dopravního pořádku šestadvacetiletého šoféra ve
volkswagenu zastavili u dálničního nájezdu u Vranovic-Kelčic,
mladík nebyl schopen ani vystoupit z auta, poté se neudržel
ani na nohách. Za trestný čin mu
teď hrozí až roční vězení. Přitom
hrůza pomyslet na důsledky,
svým jednáním mohl na dálnici
zabít několik lidí!

Naprosto nepolepšitelní. Blokové čištění města je noční můrou
pro mnoho řidičů. Asi ale s výjimkou těch, kteří absolutně nerespektují skutečnost, že úklid ulic i parkovacích míst je prostě potřebný.
Nechat svůj vůz na jeden den jinde, je snad ani nenapadne. Za první
dva týdny úklidu tak už strážníci
registrují skoro padesát přestupků!

se narodila 30. října 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 9. dubna
2018. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
13 do 14 let, měří mezi 155 až 160 centimetry, má hubenou postavu, hnědé
oči a hnědé rovné vlasy s melírem.

MICHAL KREPL
se narodil 14. května 1982 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
3. dubna 2018. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 35 do 40 let, měří zhruba
185 centimetrů, má střední postavu,
modré oči a hnědé rovné vlasy.

„K ŽÁDNÉMU
VÝTOKU
NEDOŠLO!“
Takto svérázně okomentovala
náměstkyně prostějovské primátorky Ivana HEMERKOVÁ počin
mladíků směrem k básníkovi Jiřímu
Wolkerovi, který odpočívá na lavičce
před radnicí.
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 23/13 °C
Irena

Úterý

23/12 °C
Rudolf

Støeda

19/10 °C
Valérie

Ètvrtek

19/7 °C
Rostislav

Pátek

20/7 °C
Marcela

Sobota

21/7 °C
Alexandra

Nedìle

20/7 °C
Evženie
Zdroj: meteocentrum.cz
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Tajnosti okolo neštěstí...

V Němčicích se CIKÁNSKÝ POHŘEB

popálila žena!
NĚMČICE NAD HANOU Minulý čtvrtek dopoledne se v Němčicích nad Hanou stalo neštěstí, po
němž skončila devětatřicetiletá
žena s těžkým zraněním na popáleninovém centru Fakultní nemocnice Brno. Případ je ale zahalen rouškou tajemství. Jak policie,
tak i hasiči ani lékaři záchranky
nechtějí přímo říci, co se ženě
přesně stalo... Večerník se prozatím pouze dozvěděl, že událost

vyšetřuje dokonce prostějovská
kriminálka!
„Ve čtvrtek 12. dubna dopoledne
došlo v Němčicích nad Hanou k popálení devětatřicetileté ženy. Vážně
zraněná byla leteckou záchrannou
službou transportována do Fakultní nemocnice Brno. Ano, okolnosti
této události prověřují prostějovští
kriminalisté. V současnosti však
nemají poznatky ukazující na cizí
zavinění,“ uvedl František Kořínek,

zjistili jsme

tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Co se ale ženě z Němčic přesně
stalo? Jak došlo k jejímu popálení?
Tyto přímé otázky poslal Večerník
policejnímu mluvčímu. Nic konkrétního jsme se však nedozvěděli.
„K bližším okolnostem se v tuto chvíli
nebudeme vzhledem k jeho citlivosti
a na probíhající prověřování vyjadřovat,“ podotkl Kořínek.
dokončení na straně 13 >>>

proběhl s plnou parádou
VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Po Brněnské
projel
smuteční
kočár

Smuteční průvod se vydal od kostela svatého Cyrila a Metoděje na Městský hřbitov v Prostějově. Foto: Martin Zaoral
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PRASÁRNA NA NÁMĚSTÍ:

ORÁL S WOLKEREM!
Obscénní snímek umístili na Facebook samotní pánové. Jeden z nich hodlal básníkovi strčit svůj úd do pusy...
Foto: Facebook

PROSTĚJOV Tohle bylo hodně přes čáru! Že může být socha Jiřího
Wolkera sedícího na lavičce před svým rodným domem na náměstí T. G.
Masaryka terčem vandalů, to se jaksi dalo předpokládat. Ale co chudákovi básníkovi udělala dvojice opilých mužů minulé pondělí večer, to už
přesahuje veškeré meze. Jeden z nich si na Wolkera sedl, druhý mu strkal
svůj penis do úst! Strážníci městské policie povedenou dvojici i s kamarádkami, které si oba hrdiny fotily, dopadla. Mladíci ale ještě předtím nelenili a lechtivé snímky zveřejnili na sociálních sítích...
čtyř osob, která se chovala nevhodně
PŮVODNÍ
u sochy Jiřího Wolkera na náměstí T.
zpravodajství
G. Masaryka v Prostějově. Jednalo
pro Večerník
se o dva mladíky ve věku dvaadvacet
a pětadvacet let. S nimi byly na místě
Michal
i dvě dívky, které je při nepřístojném
KADLEC
chování u sochy fotily. Strážníkům
Právě Facebook a hlavně městské se podařilo část podezřelých osob
kamery pomohly strážníkům při zkontaktovat v místě bydliště.
ztotožnění obscénních pachatelů. K incidentu se přiznali a uvedli, že
„Na základě fotografií a příspěvků všichni byli opilí, a to, co udělali,
na sociální síti byla zjištěna skupinka byla ´klukovina´. Tím, že se obna-

žovali u sochy a poté snímky umístili
na internet, jsou ovšem důvodně podezřelí z přestupku proti veřejnému
pořádku, a to vzbuzování veřejného
pohoršení,“ popsala incident a jeho
důsledky Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Z nevšedního zneuctění Jiřího Wolkera jsou zděšeni i ve vedení města.
„Co vám k tomu mám říct? To, co
bych chtěla, se nehodí prezentovat v novinách! Je ale dobře, že je
strážníci identifikovali, podle jejich
velitele nešlo o Prostějovany. To ale
nic nemění na tom, že jde o lumpárnu,“ řekla Večerníku Alena Rašková,
primátorka statutárního města Prostějov. „Kdyby těm chlapům bylo,
dejme tomu, patnáct let, tak řeknu,
že je to čin puberťáků. Ale šlo o do-

Na Cavalu se narodilo
hříbátko

VYBERTE
EXKLUZIVNĚ
18040910379

PROSTĚJOV Říká se, že koně nám dávají křídla, která postrádáme. V prostějovské jízdárně Cavalo nacházející se u lesoparku Hloučela přivítali předminulou sobotu 7. dubna nad ránem krásné hříbátko. Malá klisnička anglického plnokrevníka má možná před sebou skvělou dostihovou kariéru, oba její
rodiče totiž sbírali ceny v rovinových dostizích a patří do nepočetného klubu
dostihových milionářů.

Násilník
z Malého
Hradiska
ZEMŘEL

Waldemar Malík měl trvalé bydliště
v Malém Hradisku. Foto: internet

MU JMÉNO!

Nedávno narozená klisnička se stále drží u své maminky Kadry.

spělé muže! Sice prý byli opilí, to je
ovšem neomlouvá. Taková sprosťárna je naprosto neomluvitelná,“
hřímá náměstkyně primátorky Ivana
Hemerková.
Po incidentu museli na náměstí
přijet pracovníci společnosti FCC,
kteří provedli očistu a také dezinfekci sochy Jiřího Wolkera. „K žádnému výtoku či výměšku od vandalů
nedošlo, jestli myslíte na toto. Socha
byla znečištěna jen blátem a špínou,“
vysvětlila náměstkyně.
Ztotožnění neurvalci nyní stanou
před přestupkovou komisí. „Celá
záležitost byla předána příslušnému
správnímu orgánu k dořešení. Ten má
možnost udělit za přestupek veřejného pohoršení pokutu do patnácti tisíc
korun,“ potvrdila Tereza Greplová.
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PROSTĚJOV Waldemar Malík
z Malého Hradiska se nechvalně „proslavil“ tím, že v červenci
2016 půllitrem napadl herečku
Veroniku Zelníčkovou vystupující mimo jiné v seriálech TV
Nova Ordinace v růžové zahradě
či Ulice. Jak informovala celostátní média, první březnový
den letošního roku zemřel, když
v borské věznici spáchal sebevraždu.
(mls)
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pohled zpátky

PO STOPÁCH STARÉHO

PŘÍPADU

„Apollo 13“ chybí, Hasa

STÍNY MINULOSTI
Pokuta 200 000 korun za aquapark?

Radní
ji
nechtějí
po
nikom
nahradit!
dělá větší akce v Olomouci
PROSTĚJOV Je to už rok, co v Prostějově zcela zavřel hudební klub
Apollo 13. Po čtrnácti letech tím
skončila jedna éra prostějovské
kultury. Prostor v Barákově ulici,
který dlouhá léta nabízel perfektní
zázemí pro začínající prostějovské
hudebníky, a zároveň v něm vystupovaly nejkvalitnější české kapely,
ukončil provoz loni v dubnu. A jeho
někdejší provozovatel Miroslav
„Pupík“ Hasa své zkušenosti a kontakty už zúročuje jinde...
Důvodem konce oblíbeného klubu
bylo výrazné navýšení nájmu ze strany majitele. Jeho dlouholetý provozovatel však dlouho nezahálel a koncem loňského října otevřel další klub
v prostějovské Školní ulici. Jmenuje se
27 Music club, čímž odkazuje na skupinu hudebníků, jejichž život skončil
předčasně v 27 letech. Patřili k nimi například Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jimi
Morrison, Kurt Cobain a řada dalších.
„Klub má otevřeno každý den, jeho
kapacita je kolem stovky lidí. O víkendech tam pravidelně vystupují
prostějovské kapely jako například
From Beyond, ATD, Mimo Provoz
a další. Jinak jsme tu nedávno přivítali
i Xaviera Baumaxu. V dohledné době
v klubu chceme udělat after party po
oblíbeném Majáles a další akce spjaté
s prostějovským kulturním děním,“
představil svůj další projekt Miroslav
„Pupík“ Hasa, který zároveň působí

Napsáno
pred
ˇ

ga a Žďorp, Buty, Monkey Bussines,
Tata bojs, Dan Bárta s Illustratosphere
a řada dalších.
Srovnatelná náhrada za uzavřený
klub se v Prostějově dosud neobjevila. „Každé město má mít asi takový
klub, jaký si zaslouží,“ komentoval tuto
skutečnost již v minulosti Miroslav
Hasa. Samotný prostor v Barákově ulici, kde Apollo řadu let fungovalo, zeje
rok od svého uzavření stále prázdnotou...
(mls)

Tak to je šok! Šéfem zlodějského
gangu, o jehož zatčení jsme informovali minulý týden, byl dnes
už bývalý policista Dopravního
inspektorátu Prostějov. Ředitel
Zdeněk Riedinger ho v říjnu roku
2007 zbavil služebního odznaku.
Devětadvacetiletý
„dopravák“
T. V. měl totiž nevysvětlitelné ne-

jasnosti okolo blokových kuponů
a peněz za vybrané pokuty. Ty zřejmě putovaly do jeho vlastní kapsy.
Kriminalisté odvedli perfektní práci.
Dokázali rozkrýt a dopadnout organizovanou bandu, která dlouhé měsíce
vykrádala v Prostějově auta, odjížděla
od čerpacích stanic zásadně bez zaplacení za načerpané pohonné hmoty, do-

konce kradla benzín a naftu ze zaparkovaných vozidel. Část nakradených věcí
byla nalezena při domovní prohlídce
v místě bydliště šéfa bandy v Dubanech.
Bývalý policista se však vlastně usvědčil
sám, když udělal osudnou chybu. Na
konci března vytáhl pistoli na dívku
v autě, po níž požadoval vydání vozidla.
Mladá žena ho hlasitým křikem o po-

Prostor v Barákově ulici, kde hudební klub Apollo 13 fungoval čtrnáct let, zůstává
stále prázdný. „Pupík“ Hasa nový klub otevřel ve Školní ulici. 2x foto: Martin Zaoral

Zatímco prostějovský aquapark je už skoro dvanáct let v provozu, pořád nad ním
visí stín pokuty.
Foto: archiv Večerníku

kola Miroslav Pišťák, tehdejší primátor
Prostějova. „V době, kdy jsme přikročili
k systému výstavby PPP, existoval v této
republice právní stav, který nám tento
postup dovoloval,“ zopakoval na podzim
2014 Pišťák s tím, že je rád alespoň za to,
že ÚOHS pokutu snížil. „Po zrušení původní sankce Nejvyšším soudem nyní
úřad jakoby slevil. I proti tomuto rozhodnutí o zaplacení dvou set tisíc korun
jsme podali okamžitě rozklad. Antimonopolní úřad teď rozhodne, zda náš rozklad přijme nebo pokutu potvrdí. Toto
rozhodnutí bude každopádně konečné
a pro nás závazné,“ nastínil další děj dnes
už bývalý první muž města.
A tak se i stalo. Úřad na ochranu hospodářské soutěže trval na zaplacení 200 000
korun, další čtyři roky se pak o celé záležitosti příliš nemluvilo. Jen v roce 2016

se Večerník dozvěděl, že město pokutu
skutečně zaplatilo a tím je celá záležitost
vyřízena. Ovšem minulý týden o pokutě padla znovu řeč, když se novináři na
tiskové konferenci rady města ve čtvrtek
5. dubna dotazovali, zda současné vedení magistrátu připíše některému úředníkovi či politikovi onu sumu k úhradě.
„Ne. Spor o pokutu za údajné porušení podmínek veřejné zakázky se
táhl skoro deset let a několik institucí,
úřadů a dokonce soudů se nedokázalo
shodnout na tom, zda jsme porušili
zákon, nebo ne. My tvrdíme, že nikoliv. Pokutu jsme zaplatili, protože jsme
chtěli vše uzavřít. A teď bychom měli
někoho perzekuovat a chtít náhradu?
Dost dobře nechápu proč...,“ rozčílila
se Alena Rašková, primátorka statutárního města Prostějova.
(mik)

moc zahnala na útěk. Podle jejího popisu pak kriminalisté přišli na stopu svého
bývalého policejního kolegy.
„Pana V. jsme asi před dvěma roky přijali z jiného okresu, kdy si sám požádal
o přeložení do Prostějova. Byl nasazen
do Skupiny dopravních nehod na Dopravním inspektorátu v Havlíčkově ulici. Moc informací jsme o něm neměli

a z toho mála nic negativního neplynulo,“
řekl Večerníku Zdeněk Riedinger, ředitel
Policie ČR Prostějov. Zmíněný dopravní policista ale nebyl strážcem zákona
podle gusta nadřízených. „S jeho prací
jsme nebyli spokojeni a jeho činnost
nebyla v souladu s morálním kodexem
příslušníka Policie České republiky. Proto jsem rozhodl o jeho hodinovém propuštění,“ vysvětlil ředitel.
Šéf našich strážců zákona Večerníku
potvrdil i to, že důvodem vyhazovu
byly finanční machinace policisty,
který se krátce po svém propuštění
dal do zorganizování zlodějské bandy. „Měl problémy s pokutovými
bloky. A odešel od nás bez nároku na
služební výhody,“ řekl Riedinger.
O selhání svého bývalého kolegy
prostějovští policisté mluví jen velmi
neradi. „Určitě to na nás vrhá špatný
stín, ale veřejnost můžeme ubezpečit,
že s podobnými darebáky jako byl
pan V., se umíme vypořádat. Takové
bychom mezi sebou netrpěli,“ prohlásil prostějovský policista, který si
přál zachování anonymity.

Šéfem zlodějské bandy byl policista!

18041210391

14. 4. 2008

jako dramaturg olomouckého S-klubu. „Práce je to podobná jako v Apollu, pouze jde o větší město i prostor.
Řeším tam pouze koncerty známějších českých i zahraničních kapel.
Přestože je Olomouc na rozdíl od Prostějova plná vysokoškoláků, ani tam to
není úplně jednoduché,“ srovnal Hasa.
Kromě místních skupin do Apolla 13 v minulosti pravidelně jezdily
špičkové české kapely jako Vypsaná
fiXa, Wohnout, Horkýže Slíže, Mňá-

PROSTĚJOV Prostějovský aquapark v Krasické ulici zahájí letos už
dvanáctou sezónu. Jeho výstavba
ale dodnes nese následky. Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže po
jeho dostavbě v roce 2006 udělil
prostějovskému magistrátu pokutu 500 000 korun za to, že údajně
nepostupoval správně při veřejné
zakázce. Padla odvolání a vzápětí dokonce žaloby. Soudní spor
o pokutu se táhl až do roku 2014
a de facto není nic vyřešeno dodnes. Město sice před čtyřmi lety
obdrželo od státního úřadu vyrozumění o snížení půlmilionové pokuty na „pouhých“ 200 000 korun,
radní ovšem i nadále tvrdili, že se
žádného pochybení nedopustili...
Radní na podzim 2014 zvažovali, zda
mají částku zaplatit, nebo záležitost
řešit další soudní cestou. Vedení města tehdy podalo rozklad a čekalo se na
vyjádření antimonopolního úřadu.
Připomeňme, že zakázku postavit
aquapark získala firma Miprostav, která byla vytvořena pouze pro tuto stavbu. Vybudování areálu zadala spřáteleným společnostem.
„Ze svého stanoviska neustupujeme.
Stále jsme přesvědčeni, že při výstavbě
aquaparku nedošlo z naší strany k porušení tehdejších zákonných norem.
Vytvořili jsme novou stavební společnost podporovanou městem za účelem
finanční úspory, zejména v daňové otázce,“ opakoval před čtyřmi lety stále do-

jak šel čas Prostějovem ...

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁŘ
VEČERNÍKU

Janáčkova ulice

Na konci války tam explodoval muniční vůz. Svůj název nese od listopadu 1949 a je pojmenovaná podle českého hudebního skladatele Leoše Janáčka (1854-1928). V letech 1930
až 1949 se nazývala U Dráhy, během druhé světové války německy Bei der Bahn. V roce
1869 tam byla postavena budova takzvaného severního nádraží (podle Moravskoslezské
severní dráhy) a o rok později se město napojilo na železniční trať Brno-Olomouc. Na konci
války v květnu 1945 byla výpravní budova téměř zničena výbuchem muničního vozu, v letech
1947 až 1952 byl postaven nový nádražní areál s restaurací a hotelem.
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Fanderlíkova ulice

Jak se říká, škodná se najde úplně
všude. Na tento deset let starý případ
si pamatujeme velice dobře, způsobil velký rozruch na veřejnosti, ale
i uvnitř prostějovské policie. Strážci
zákona jen neradi přiznávali, že
mezi sebou měli takového darebáka. Pravdou ale je, že podobný exces
se v dalším období již nevyskytl. Sice
Policii ČR Prostějov muselo v průběhu dalších deseti let opustit několik
členů pro různé prohřešky, nikdy to
ale nebylo kvůli zlodějnám. A snad
to tak vydrží i dnes, kdy má policie
jen pomáhat a chránit.
(mik)
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hodin

168

s městskou policií

Nasávali na zastávce

Ilustrační foto: internet

Při kontrolní činnosti a dohledu
na veřejný pořádek v ulici Blahoslavova si strážníci ve čtvrtek
12. dubna povšimli skupinky osob
konzumujících alkohol na zastávce městské hromadné dopravy.
Jednalo se o pětici mužů bez domova. Hlídkou byli poučeni o porušení obecně závazné vyhlášky
města, která zakazuje požívání alkoholu na zastávkách a nástupištích veřejné dopravy. Alkoholické
nápoje jim byly hlídkou odebrány.
Přestupkové jednání dořeší příslušný správní orgán.

Nevěděl, kde
zaparkoval
V sobotu 7. dubna půl hodiny před
půlnocí nahlásil muž vracející se
z koncertu na tísňovou linku 156
podezření z odcizení svého automobilu. Vůz údajně ponechal na
náměstí E. Husserla. Na místo byla
vyslána hlídka k prověření okolí.
Zanedlouho se strážníkům podařilo zmíněné vozidlo nalézt na
parkovišti na Vojáčkově náměstí,
bylo nepoškozené. Zkontaktovaný
majitel se dostavil, hlídce poděkoval a omluvil se, že si spletl místo,
kde svůj vůz zaparkoval...

„Bojovník“ proti
systému
Během neděle 8. dubna strážníci
řešili dvakrát sedmatřicetiletého
muže za stejný přestupek. Poprvé
se přestupkového jednání dopustil v dopoledních hodinách, kdy
v centru města venčil svého psa
bez vodítka. Vpodvečer byl jinou
hlídkou zaznamenán ten samý
scénář. V obou případech strážníci
muže upozornili na platnost obecně závazné vyhlášky o volném
pohybu psů na území města Prostějova. Na to dotyčný reagoval
slovy, že tím bojuje proti systému
a s takovými pravidly nesouhlasí.
Navíc dodal, že po svém mazlíčkovi nesbírá ani exkrementy.
Svým jednáním muž porušil vyhlášku města a tím se dopustil
přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, za který mu
usprávníhoorgánuhrozípokutado
50 000 korun.
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ČERNÁ
POLICIE
DVAKRÁT
„SKLÍZELA“
MARIHUANU
KRONIKA
Za pěstování konopí hrozí mužům pětiletý kriminál
Tržby si nechával

PROSTĚJOVSKO Během uplynulého
týdne zasahovala prostějovská kriminálka na dvou různých místech prostějovského regionu. V obou případech šlo
o zásah na drogové scéně. K soudu poputují dva muži, kteří na zahradách ve svých
bydlištích v obcích na Prostějovsku pěstovali konopí. Z toho v jednom případě
produkovali marihuanu, ve druhém policisté mladíkovi prokázali i její distribuci.
Oběma teď hrozí až pět let vězení.

Z přečinu krádeže podezírají
prostějovští policisté dvacetiletého muže z Olomouce. Tohoto
skutku se měl muž dopustit tím,
že jako řidič pověřený obsluhou
a odváděním tržeb z nápojových
automatů si měl dne 22. listopadu 2017 z tržbových sáčků jedenácti přístrojů umístěných na
různých místech města Prostějova ponechat část tržby. Jednalo
se o částky ve výši od 20 do 2 691
korun. Celková výše takto způsobené škody byla nápojovou firmou vyčíslena na 12 494 korun.

Michal KADLEC

První zpráva
o zásahu prostějovské policie na drogové scéně
přišla hned na začátku minulého týdne v pondělí.
„Z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
viní prostějovští kriminalisté šestapadesátiletého
muže z obce na Prostějovsku. Tohoto skutku se
měl obviněný muž dopustit tím, že v roce 2017 na
zahradě rodinného domu vypěstoval celkem čtyřiačtyřicet rostlin konopí. Tyto rostliny policisté
v září loňského roku zajistili. Přesně sedmadvacet
rostlin policisté zajistili z domu v částečně usušeném stavu a zbývajících sedmnáct rostlo na zahradě. Obviněnému muži v případě prokázání viny

Policisté opět po delší době zabavili vypěstované konopí. Tentokrát rovnou na dvou místech Prostějovska.
2x foto: archiv Večerníku

a odsouzení za toto jednání hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest,“
uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
To však během uplynulého týdne nebyl jediný
„zářez“ policie proti pěstitelům konopí. Další
zásah přišel o tři dny později. „Ve čtvrtek dvanáctého dubna si od prostějovských kriminalistů
převzal dvaadvacetiletý muž usnesení o zahájení
trestního stíhání rovněž pro přečin nedovolené
výroby a jiného nakládání s omamnými a psy-

chotropními látkami a s jedy. Tohoto skutku se
měl obviněný dopustit tím, že od května do srpna
minulého roku na zahradě svého bydliště v obci
na Prostějovsku pěstoval rostliny konopí setého.
Policisté muže viní z toho, že chtěl po dozrání
rostliny usušit a vyrobit z nich toxikomansky využitelnou hmotu. Pět rostlin o výšce od jednoho do
dvou metrů však policisté v srpnu zajistili,“ sdělil
František Kořínek. Jak dodal, i tomuto uvedenému mladíkovi hrozí až pět let kriminálu, v lepším
případě finanční pokuta.

Pyrotechnici měli práci...

Na dvou místech nalezli lidé MUNICI

PROTIVANOV, BÍLOVICE Druhá světová válka skončila před
třiasedmdesáti lety, ale její pozůstatky nacházíme i na Prostějovsku dodnes. Ke dvěma dalším
případům nalezené munice došlo
v uplynulých dnech u Protivanova
a Bílovic. Na obě místa museli být
přivoláni policejní pyrotechnici.
„V neděli osmého dubna po deváté hodině jsme přijali oznámení
o nálezu dvou kusů munice v lesním prostoru u Protivanova. Přivolaní policisté ověřili, že se s nejvyšší
pravděpodobností jedná o vojen-

Protipancéřový dělostřelecký granát
našel muž těsně u silnice za Bílovicemi.
Kvůli munici nemuseli policisté nikoho z
obce evakuovat.
Foto: Policie ČR

skou munici a k jejímu zajištění na
místo přivolali policejního pyrotechnika. Ten nález klasifikoval
jako dělostřelecký granát SPRGR
75 milimetrů a dělostřelecký granát SPRGR 150 milimetrů. Oba
granáty pocházející z období druhé
světové války byly funkční, ale bez
zapalovače. Pyrotechnik je zajistil
a převezl k odborné likvidaci,“ prozradil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
To ale nebylo všechno. Uplynulou
středu 11. dubna v podvečerních

hodinách oznámil padesátiletý
muž policistům, že u Bílovic nalezl
předmět připomínající rovněž vojenskou munici. „Policisté na místě podezření na munici potvrdili
a přivolali policejního pyrotechnika. Ten předmět klasifikoval jako
protipancéřový dělostřelecký granát ráže 88 milimetrů z období druhé světové války. Nález zajistil a odvezl k odborné likvidaci. Vzhledem
k odlehlosti místa nebyla nutná
evakuace osob a při zákroku nedošlo k ohrožení zdraví ani majetku,“
sdělil Kořínek.
(mik)

Z vrahovického domku ukradl keramické sošky
Ilustrační foto: internet

Podomní prodejce
zadržen
Na základě telefonického oznámení vyjížděla hlídka ve středu
11. dubna do ulice Stanislava Manharda, kde se měl k oznamovateli
do bytu vloudit muž nabízející
levnější energie. Strážníci na místě podomního prodejce zastihli.
Devětadvacetiletý muž svým jednáním porušil nařízení obce - tržní řád, který zakazuje podomní
a pochůzkový prodej bez předem
sjednané schůzky. O tom strážníci
zástupce energetické společnosti
poučili. Pro podezření z přestupkového jednání byla celá záležitost
postoupena k dořešení příslušnému správnímu orgánu. Za porušení nařízení obce lze udělit pokutu
až 100 000 korun.

krimi

PROSTĚJOV-VRAHOVICE V přesně
nezjištěné době od rána ve středu 11. dubna
do sedmnácté hodiny následujícího dne
12. dubna vnikl dosud nezjištěný pachatel
na zahradu rodinného domu v ulici Marie
Majerové. Jak se do vrahovické nemovitosti
dostal?
„Podařilo se mu to přes zahradu nemovitosti
a překonání sto osmdesáti centimetrové zdi,“

prozradil František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje. Následně pak kradl. „Odcizil sedm
kusů keramických sošek zvířat, čímž majitelce
způsobil škodu na 10 500 korun,“ přidal Kořínek
s tím, že v případě dopadení pachateli tohoto
jednání za přečin porušování domovní svobody
a přečin krádeže hrozí trest odnětí svobody na
šest měsíců až tři roky.
(pk)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

ROZSUDEK NAD „KELIŠKOU“ JE PRAVOMOCNÝ
BRNO, PROSTĚJOV Začátkem února byla Emílie Horáková
odsouzena za trestný čin pomluvy. Toho se dopustila tím, že
na Odboru sociální a právní ochrany dětí (OSPOD) ve Školní
ulici o jedné ze svých sousedek Jaroslavě L. prohlásila, že
je alkoholička. Emílie Horáková se proti rozsudku odvolala,
u Krajského soudu v Brně však nepochodila.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Emílie Horáková žije v domě s pečovatelskou službou v Hacarově ulici.
Její vztahy se sousedy jsou dlouhodobě napjaté. Právě na základě podnětu
této dámy rozjel OSPOD vyšetřování
týkající se její sousedky Jaroslavy L.
Paní Emílie o ní tvrdila, že je alkoholička a argumentovala tím, že ji
opakovaně viděla ve vinotéce v Kos-

telecké ulici. Celá věc byla o to ožehavější, že paní Jaroslava má v pěstounské péči postiženého vnuka, o něhož
mohla přijít. Následné vyšetřování
však potvrdilo, že se o svěřené dítě
prokazatelně dobře stará. Napadená
se rozhodla podat na svoji sousedku
trestní oznámení pro pomluvu. To
v tomto výjimečném případě dospělo
až k soudu a paní Horáková byla začátkem února odsouzena k podmíněnému tříměsíčnímu trestu a pokutě
deset tisíc korun.
Proti tomu se ovšem odvolala. Ve
čtvrtek 5. dubna krajský soud tento rozsudek v plném znění potvrdil.

Emílie Horáková musí po pravomocném rozsudku svých pomluv zanechat. Jinak „Kelišce“ z Hacarovy ulice hrozí vězení.
Koláž Večerníku

„Odsouzená během hlavního líčení neustále hovořila o věcech, které
s projednávanou záležitostí neměly co
do činění. Obořila se opakovaně i na
předsedkyni senátu, která jí pohrozila

pořádkovou pokutou až padesát tisíc
korun,“ popsala Večerníku jedna z žen,
které byly jednání osobně přítomny.
Po rozhodnutí Krajského soudu
v Brně je rozsudek pravomocný.

Ilustrační foto: internet

Neplatí na své děti
Z přečinu zanedbání povinné výživy podezírají prostějovští policisté
šestatřicetiletého muže z Prostějova. Tohoto skutku se měl podezřelý
dopustit tím, že v období od srpna
2017 do současnosti neplní svou
povinnost přispívat na výživu svého třináctiletého syna a devítileté
dcery. Tato povinnost mu vyplývá
obecně z ustanovení občanského
zákoníku a Okresním soudem
v Prostějově mu byla stanovena na
2 000 korun měsíčně na obě děti
dohromady. K rukám matky svých
dětí tak k dnešnímu dni dluží celkem šestnáct tisíc korun.

Pod vlivem marihuany
Předminulou neděli 8. dubna
krátce před půlnocí kontrolovali
policisté v ulici Na Hrázi osobní automobil značky Saab a jeho šestadvacetiletého řidiče. Při kontrole
dokladů muž nepředložil řidičský
průkaz s odůvodněním, že ho
u sebe nemá. Po negativní dechové
zkoušce na přítomnost alkoholu
v dechu se podrobil také orientačnímu testu na jiné návykové látky.
Ten ukázal přítomnost látky cannabis. Řidič se zjištěnou skutečností
souhlasil a přiznal vykouření dvou
cigaret marihuany tentýž den mezi
třetí a čtvrtou hodinou ranní. Na
výzvu policistů se podrobil lékařskému vyšetření ke zjištění míry
ovlivnění zakázanou látkou.

Prohledal kůlnu
Neznámýpachatelvdoběod4.ledna
do 13. dubna vnikl na zahradu neobydleného domu v Ohrozimi.
Pachatel nejprve násilně poškodil
visací zámek u kůlny, vnikl dovnitř,
ale nic cenného tam nenašel. Devětatřicetiletému majiteli způsobil
škodu ve výši 300 korun.

Podklouzlo mu kolo
Uplynulou sobotu 14. dubna pár
minut před čtrnáctou hodinou vyjížděli prostějovští policisté k dopravní nehodě motocyklisty
u Určic. Třiašedesátiletý motorkář
jel se svým strojem značky Yamaha
XV 1100 od Seloutek na Určice,
aby při průjezdu klesající levotočivou zatáčkou zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy, stavu a povaze
vozovky a vlivem podklouznutí
zadního kola motocyklu spadl se
strojem na vozovku. Při nehodě
se motocyklista zranil a byl převezen do nemocnice v Prostějově. Alkohol byl u řidiče vyloučen
provedenou orientační dechovou
zkouškou. Okolnosti nehody jsou
předmětem dalšího šetření.
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děti, pejsci a zdraví

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:

BLAHOPØEJEME!!!

miminka@vecernikpv.cz.

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!

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

Jakub PLUHAŘÍK
8. 4. 2018 51 cm 3,40 kg
Prostějov

Adam SEIDL
8. 4. 2018 51 cm 3,30 kg
Prostějov
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PRÁVÌ DÍKY VÁM
REKONSTRUKCE
OPUŠTÌNÝCH PEJSKÙ
NEMOCNICE

ČECHY POD KOSÍŘEM Už tři roky nacházíte na stránkách nejčtenějšího
regionálního periodika fotky pejsků
z útulku Voříšek v Čechách pod
Kosířem. Toto malé jubileum nabízí
dobrou příležitost k malému bilancování.

Útulek Voříšek v Čechách pod Kosířem funguje od ledna 2009, letos tak
vstupuje už do své desáté sezóny. Pejsci, kteří v něm našli dočasný azyl, se
na stránkách PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku poprvé objevili v pondělí
26. ledna 2015.
Zatímco mnohé horké zprávy bývají týden po svém zveřejnění dávno
zapomenuty, uveřejňování snímků
pejsků má nepochybně svůj hluboký
význam. Pozitivním způsobem totiž
dokázalo zasáhnout do života mnohých z našich čtenářů. I díky novinám
totiž řada z nich objevila svého „nejlepšího přítele“, jemuž věnuje svoji
péči a sdílí s ním všechno dobré i zlé.
„Po celé tři roky k nám pravidelně
přichází lidé s výstřižky z Večerníku, ve kterém si vybrali svého
favorita, jehož by si rádi osvojili. V
devíti z deseti případů si s vyhlédnutým pejskem padnou na do oka a
společně odcházejí domů. To je pro
nás ten nejlepší pocit,“ potvrdil vedoucí útulku Voříšek Leopold Dostál, který jej provozuje společně se
svojí manželkou.

Čtenáři Večerníku mají
obvykle zájem o psí veterány

Každý měsíc najdou tímto způsobem domov průměrně dvě zvířata. „Ročně to tak
může být až třicet pejsků. A to mluvím jen
o těch, kteří vyloženě přijdou s výstřižkem,
nebo se svěří, že si svého favorita našli v
novinách. Věřím však, že řadu dalších lidí
zveřejnění v tisku ovlivní, ale nezmíní se o
tom,“ dodal Dostál, který fotografie svých
psích klientů zveřejňuje také na internetových stránkách či na Facebooku. „Na
internetu si obvykle najdou pejska mladší zájemci, kteří chtějí nejraději štěňata či
velmi mladé psy. Naopak s novinovými
výstřižky k nám míří zejména starší lidé,

kteří mají zájem spíše o klidné psí veterány.
Naposledy tímto způsobem našel domov
Matýsek, který u nás byl tři čtvrtě roku a
před pár dny si pro něj přišla nová majitelka,“ prozradil Večerníku Leopold Dostál,
který si vzájemné spolupráce velmi váží.
„Za naše psí svěřence jsme strašně vděční, že se tímto způsobem dlouhodobě
daří nacházet nový domov. Začátek této
spolupráce byl jeden z nejzásadnějších
průlomů v celé historii našeho útulku,
za který moc děkujeme,“ uzavřel vedoucí
útulku, kterým ročně projdou zhruba tři
až čtyři stovky psů.

Ěčtenáři PROST
pána, a to i díky : Leopold Dostál
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Desetiletý veterá rníku. Ještě předtím strávil v
če
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dětského
oddělení
již pomalu finišuje
PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Práce na významné
investiční akci prostějovské nemocnice - rekonstrukci dětského
oddělení, kterou společnost Agel
zahájila na sklonku loňského
roku, se pomalu blíží k závěru.
Dětské oddělení dostává nový
kabát po třiceti letech a malí pacienti by se do nového prostřední měli vrátit nejpozději během
měsíce června. Investice do stavebních úprav a modernizace
vybavení si vyžádala devatenáct
miliónů korun.
„Díky změnám dispozic budou prostory pro pacienty větší. Komfortnější bude také zázemí pro zdravotnický
personál. Celkově přibude i počet
lůžek, a to na celkových pětadvacet,“
prozrazuje hlavní správce Středomoravské nemocniční Pavel Gottwald s
tím, že ty nejnáročnější práce mají již
stavební dělníci za sebou.
Rekonstrukce byla zahájena těsně před Vánocemi loňského roku.

„Začalo se s bouracími pracemi,
následovaly úpravy dispozičního řešení, instalace nové elektro a
vzduchotechniky. Velkou novinkou
bude klimatizace, která na oddělení
dosud chyběla,“ popisuje Gottwald
a dodává, že nyní probíhá instalace
nového výtahu, připojují se klimatizační jednotky, začínají se pokládat
podlahové krytiny a kompletuje se
elektroinstalace. „Na závěr bude oddělení vybaveno novým nábytkem
a zdravotnickou technikou.“
Nemocnice Prostějov se i po dobu
rekonstrukce stará o dětské pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje
hospitalizaci. Dětské oddělení je po
dobu rekonstrukce přestěhováno o
jedno podlaží níže, do prostor oddělení ORL. „Za dočasné nepohodlí spojené se stavbou se pacientům
omlouváme a děkujeme za jejich
toleranci a shovívavost. Věřím, že
konečný výsledek bude stát za to,“
uvedla Marie Marsová, předsedkyně představenstva Středomoravské
nemocniční.

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!

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.

FLÍČKA

je osmiletý kříženec malého vzrůstu, který těžce nese zradu svého pána. Milá fenka potřebuje čas, než získá důvěru
k lidem. Zasloužila by si dožít po boku svého pánečka. Je
ahhá.
ahá.
á.
čistotná a vhodná do bytu. Na vodítku chodí pěkně, netahá.
Vhodná k dětem.

MARODEK

je kouzelný představitel plemene labrador velkého vzrůstu ve
věku dou let. Zpočátku je k lidem nedůvěřivý, ale jak získá
důvěru, je to úžasný mazel. Je to velmi nekonfliktní pejsek.
S fenkou i psem se bez problému snese. Na vodítku chodí
pěkně, netahá. Vhodný k dětem.

Pondělí 16. dubna 2018
www.vecernikpv.cz
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Vítejte na svìtì

Tobiáš BAĎURA
8. 4. 2018 53 cm 4,00 kg
Tovačov

netové stránky www.vecernikpv.cz

KAČENKA

je nádherný kříženec středního vzrůstu ve věku zhruba tři roky.
Je to velmi milá fenka, která ve svém životě nezažila nic dobrého, proto je vůči lidem a všemu novému velmi nedůvěřivá. Kdo
si získá její důvěru, získá si její celé srdce a věrného společníka.
Se psem se bez problému snese.

BRITA

je devítiletá fenka bígla středního vzrůstu. Je klidná, vyrovnaná, miluje společnost lidí a mazlení. Má tolik lásky, kterou
nemá komu dát. Šťastná bude kdekoliv, kde bude její páneěkk
ček. Se psem se bez problému snese, na vodítku chodí pěkně, je vhodná k dětem.

NA VÁŠ NÁMÌT
PROSTĚJOV Tudy cesta opravdu
nevede! Na občanku své sousedky
chtěl v úterý 3. dubna vyzvednout
balík na hlavní poště v Prostějově
důchodce Ivan D. z Prostějova. Odmítnutí těžce nesl a se stížností se
obrátil i na prostějovské strážníky.

QDFL]tREÿDQNX VFKYDORYDW&HQ\PĚVWD

Martin ZAORAL
Do redakce Večerníku přišel tento
podnět. „V úterý třetího dubna jsem
byl na hlavní poště vyzvednout s občankou pro sousedku zaplacený balík. Pracovnice za přepážkou mi ho
-TQO÷ MNCUKEMÆJQ DNQMQXÆJQ éKwV÷PÊ však odmítla vydat. Protože pošta své
O÷UVC UG URQNGéPQUV (%% UVCT¾ VCMÆ služby zdražila, měly by být kvalitněj&čEJQFEG \ 2TQUV÷LQXC UG RQ QFOÊVPWVÊ PC JNCXPÊ RTQUV÷LQXUMÆ RQwV÷ QDT¾VKN K PC
QTWéPÊ×MNKFCOPQJQFCNwÊEJRQNQåGM ší. V tomto případě mě zklamala na
UVT¾åPÊM[#PKVKOWXwCMPGOQJNKRQOQEK
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
·MNKF 2TQUV÷LQXC UV¾N XNQPK O÷UVUMQW sto procent. Domnívám se, že jde
RQMNCFPWDG\O¾NCRCVP¾EVOKNKQPčMQ
o protiprávní jednání, obrátil jsem Jeho stížnost stejně jako rozčilení možné. „Na cizí občanku vám niTWP
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
se i na městskou policii, ale bohužel jsou ovšem zcela bezpředmětné. Vy- kde nic nedají,“ potvrdil Večerníku
termín provádění blokového čištění upo- ani ti mi nepomohli,“ napsal nám dů- dat balík na základě dokladu patřící- Matyáš Vitík, tiskový mluvčí České
mu někomu jinému není oficiálně pošty.
zorňuje. Chtěl bych touto cestou apelovat chodce Ivan D. z Prostějova.
na majitele vozidel, aby značení respektovali a umožnili nám tak určené oblasti
vyčistit důkladně,“ vyzývá jednatel FCC
Prostějov Martin Grepl.
V roce 2017 stál úklid města zhruba
14,7 milionu korun. Z dostupných
pramenů plyne, že tyto náklady se rok
od roku zvyšují. „Samozřejmě musíme
počítat s tím, že cena je závislá na nákladech a na cenách služeb, které se určitě
snižovat nebudou. Takže pokud budeme
chtít, aby Prostějov byl pořád tak čistý,
budeme muset vynakládat odpovídající
v sousední Plumlovské ulici. Proto
částku na všechny úkony spojené s úklijsme se rozhodli pro stavbu protihludem města. Kolik to bude v letošním
roce, těžko předjímat,“ konstatuje Jiří Po- 8VQOVQ×UGMWWNKEG,QUGHC.CF[LGRQFNGOÊUVPÊEJQD[XCVGNPG×O÷TPÚJNWM\FQRTC kové stěny, která by měla obyvatelům
X[2QOQEKO¾RTQVKJNWMQX¾UV÷PC
(QVQ/KEJCN-CFNGE
přilehlých domů zajistit menší hlučspíšil, náměstek primátorky Prostějova.
PROSTĚJOV Jejich žádosti byly vy- Prostějovští radní už totiž schválili nost i méně zplodin,“ dodal na vysvětslyšeny. Obyvatelé ulice Josefa Lady, peníze na projekt na celkovou rekon- lenou Fišer.
přesněji řečeno lokality mezi velkým strukci zmíněné lokality. „Bude zde Cyklostezka by podle jeho slov měla
rondelem v Plumlovské ulici a další nová cyklostezka, protihluková stěna, navazovat na část vedoucí kolem seokružní křižovatkou před nemocni- parkovací místa, chodníky, přechod verní obslužné komunikace a vyústit
cí, si už delší dobu stěžovali na neú- a nový povrch komunikace. To vše je v Anglické ulici. Na projektovou dokuměrný hluk vyplývající ze zvýšeného zahrnuto v projektu,“ potvrdil Zdeněk mentaci město vyčlenilo 300 000 kopočtu projíždějících vozidel, která Fišer (ČSSD), první náměstek primá- run, náklady na samotnou rekonstruksměřují na severní obslužnou komu- torky statutárního města Prostějov. ci ulice radní odhadují na deset milionů
nikaci nebo zpátky. V plánu magistrá- „V této ulici se zvýšil provoz na osm korun. Začít by se mohlo už příští rok
tu je tak protihluková zeď. A nejen to! tisíc aut denně, což je skoro stejné jako na jaře.
(mik)

2E\YDWHOpXOLFH-/DG\
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MOTORKÁŘI
kvůli slunci,“
policistům

NA ROVINU:
4 otázky
pro ...

8ÚLG\F\F¾NPKEGPC-TCNKEMQWWNKEKLGJQFP÷PGDG\RGéPÚVGPVQMT¾VWF÷NCNCEJ[DW
ąKFKéMCwMQFQXM[
ZHQVQ2QNKEKGè4

ství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 20 tisíc korun. „Alkohol u obou řidičů policisté

vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil mluvčí prostějovské policie.
(mik)

ViPSDNQDUD]LOGRDXWD

/QVQTM¾ąRQUXÆOUGNJ¾PÊPC2QF÷DTCFQX÷P¾O÷UVÊRQwMQFKNPGLGPUXčLUVTQLJNC
XQWVCMÆPCTC\KNFQRTQLÊåF÷LÊEÊJQCWVC
ZHQVQ2QNKEKGè4

Ke zranění dalších osob nedošlo, výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 17 000 korun.
„Alkohol u řidiče policisté vyloučili

provedenými dechovými zkouškami.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou
předmětem dalšího šetření,“ dodal
František Kořínek.
(mik)

3URVWĚMRYDMHGQDWVHPi
RSĚWWDNpR0DQWKHOODQX

PROSTĚJOV Do konce volebního
období jsou v plánu ještě tři zasedání Zastupitelstva statutárního
města Prostějova. To první z nich
se uskuteční již dnes, tj. v pondělí
16. dubna, s tradičním začátkem od
13:00 hodin. Komunální politici
budou v obřadní síni prostějovské
radnice jednat o třech desítkách
bodů, které jsou zahrnuty v programu. Opozice však podle informací
Večerníku bude žádat o doplnění
programu pondělního zasedání
o další tři body. Přesto primátorka Alena Rašková (ČSSD) věří, že
tentokrát se jednání „neodročí“ do
úterý či dokonce středy...
Hned po schválení programu jsou
dnes v plánu tři slavnostní body.
Schvalovat se bude udělení čestného
občanství in memoriam Bruno Winterovi a posléze také Stanislavu Liškovi. Hned na to přijde na řadu diskuse
o nominantech na Ceny města Prostějova za rok 2017. Jejich seznam zůstává i nadále utajen. „Jména nominantů
obdrželi předem pouze zastupitelé,
zveřejněna budou až v pondělí po projednání,“ vysvětlila Ivana Hemerková
(PéVéčko), náměstkyně prostějovské
primátorky.
Program jednání dnešního zastupitelstva pak obsahuje body, u kterých se očekává žhavá diskuse napříč politickým spektrem. Kromě
majetkoprávních záležitostí, kdy se
bude jednat o prodejích či naopak ná-

kupech pozemků do vlastnictví města,
přijde na řadu i pravidelný bod v kauze výstavby Galerie Prostějov společností Manthellan, diskutovat se bude
o odpisu pohledávek Domovní správy
Prostějov, která eviduje více než milion korun za nájemné, které je dnes už
nevymahatelné. Schvalovat se budou
i mnohé investiční akce města, například rekonstrukce vozovky v Říční ulici, oprava budovy mateřinky v Čechovicích či přeměna garáží ve Středisku
mládeže kopané na šatny pro fotbalové žáky a dorostence. Na řadu přijde
i diskuse o probíhající rekonstrukci
koupaliště ve Vrahovicích.
„Pokud zůstane u naplánovaného programu, tak si troufnu tvrdit, že bychom
jednání mohli ukončit už v pondělí.
V tuto chvíli však disponuji dalšími
třemi návrhy na doplnění programu.
Opozice požaduje jednat o situaci
s dotacemi pro LHK Jestřábi spolek,
o plánu výstavby krytého plaveckého
stadionu a jeden nový návrh existuje na
diskusi ohledně Manthellanu. Já jenom
doufám, že slavnostní ráz z úvodu pondělního zastupitelstva nebude znehodnocen nějakými nemístnými projevy..,“
uvedla pro Večerník primátorka Prostějova Alena Rašková.
Také dnešní jednání prostějovského
zastupitelstva je pochopitelně veřejné, navíc jako vždy bude vysíláno
živě prostřednictvím streamu internetových stránek www.prostejov.eu.
(mik)

„Odtahy aut by byly určitě
VHUL¾O
vhodnější,“ míní zástupce
YHéHUQÊNX
velitele strážníků Libor Šebestík

PROSTĚJOV V Seriál rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název „NA ROVINU“ a v němž se známých osobností
ptáme na aktuálně žhavá témata, dospěl do cílové rovinky osmého kola. To uzavírá pracovník ze státní či městské správy policie nebo justičních orgánů. Příště rozjedeme klání s pořadovým číslem devět, když si pod paškál vezmeme jednoho z členů či členek Rady statutárního
města Prostějov, následovat bude rozhovory se zástupcem podnikatelské sféry a osobností z kulturní či společenské oblasti.
PROSTĚJOV Už třetí týden pokračuje letošní blokové čištění města. A jako
každý rok, tak i letos pokračují problémy s nesvědomitými provozovateli vozidel. Přestože zóna čištění je vždy v daných lokalitách Prostějova perfektně
vyznačena přenosnými dopravními značkami, mnozí řidiči neuznají za nutné si svá auta přeparkovat. Riskují tím ale výrazné pokuty. A to mají štěstí,
že magistrát stále nenašel „odvahu“ překážející vozidla odtahovat. O této
problematice si Večerník povídal s Liborem Šebestíkem, zástupcem velitele
Městské policie Prostějov.
těchto vozidel v den čištění na dobu
EXKLUZIVNÍ
uvedenou na značkách přenosného
rozhovor
dopravního značení, a to až do doby,
pro Večerník
kdy je ukončena platnost tohoto značení, upozorňujícího na provádění
Michal
blokového čištění.“
ƔƔ Vyskytují se i letos problémy s řiKADLEC
diči, kteří nepřeparkují svá vozidla
ƔƔ Už několik týdnů probíhá blo- a neuvolní tak místo určené k úklidu?
kové čištění města. Jaké povinnosti „Strojní čištění ulic začalo v letošním
při tom vyplývají pro provozovate- roce počátkem dubna, a to tradičně na
le motorových vozidel?
sídlišti Hloučela a v okolních ulicích.
„K zajištění čistoty komunikací I když uplynulo poměrně krátké oba chodníků v Prostějově je blokové dobí, kdy toto čištění probíhá, bylo už
čištění komunikací, které finančně zjištěno pětačtyřicet přestupků řidičů,
zajišťuje statutární město Prostějov kteří byli řešeni pro porušení stanoze svého rozpočtu, nutné. Jeho kvalita veného dopravního značení. Z toho
je závislá na dodržování zásad a po- bylo již v příkazním řízení vyřešeno
vinností provozovatelů motorových šestatřicet přestupků a na pokutách
vozidel podle zákona o pozemních uloženo 4 600 korun. Ostatní řidiči,
komunikacích. Ti stojící na komuni- pokud se nedostaví na služebnu městkacích jsou povinni zajistit odstranění ské policie, budou předáni k řešení

správnímu orgánu, kde může být uložená pokuta podstatně vyšší. Mnoho řidičů nerespektuje stanovené
dopravní značení a svoje vozidlo
neodstaví na jiném parkovišti.“
ƔƔ Jakým způsobem jsou občané
o blokovém čištění vyrozuměni
a je zóna čištění opravdu vždy řádně označena dopravními značkami?
„Občané dostávají informace
v Radničních listech i na
internetových stránkách
města, a kdo se navíc
přihlásí do hromadné
korespondence, tak
rovněž i službou
SMS, které zasílá
informační služba
města. Zóny pro blokové čištění jsou označeny
minimálně sedm dní dopředu podle
rozhodnutí odboru dopravy prostějovského magistrátu. Kontroly, zda je
značení v pořádku, provádí pracovníci
firmy, která značení rozmísťuje a také
strážníci městské policie. Pokud dojde, například vlivem větru, k poškození či posunutí dopravního značení,
sjednají uvedení pracovníci nápravu.“

ƔƔ Nebylo by podle vašeho názoru
vhodné vrátit se
k odtahům vozidel? Možná by to
pro nesvědomité
řidiče byla daleko
větší preventivní výstraha...

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Určitě by byla vhodnější možnost
odstranit vozidla řidičů, kteří nerespektují toto značení tak, aby bylo
možné tyto komunikace kvalitně vyčistit. Cena za odtah je v Prostějově
dva tisíce korun, kterou musí řidič či
provozovatel vozidla uhradit, takže by
to asi byla výstraha, aby si příště auto
přeparkovali.“

navštivte stále více oblíbenější inter

Michal
KADLEC
Čisto v Prostějově skutečně máme.
Našly by se samozřejmě i nějaké ty pověstné mouchy, avšak obecně jsou ulice
a náměstí pečlivě opečovována. „Prostějov je určitě čistým městem, což mi
potvrzuje i mnoho přátel a návštěvníků,
kteří zde nebydlí, ale při návštěvě města
si vždy všimnou, že je opravdu velmi
čisté a upravené,“ usmívá se náměstek
prostějovské primátorky Jiří Pospíšil
(PéVéčko), do jehož kompetence patří
také komunální služby města.
Za tím však stojí dost práce... „Nepořádek, zejména kolem popelnic, nárazově
zaznamenáme. Bývá to vždy kolem svátků nebo po víkendech, kdy se lidé zbavují
většího množství odpadů. I z toho důvodu organizuje město Prostějov pravidelně
vždy na jaře a na podzim úklid, přičemž
podle předem daného a zveřejněného
harmonogramu jsou v ulicích města
umístěny velkoobjemové vany, kam mohou občané odhodit objemný odpad.
Dále dvakrát ročně organizujeme i mo-

bilní sběr v příměstských částech města.
Chceme tak vyjít vstříc lidem, kteří například nemají možnost, nebo odpad jen
velmi obtížně dopravují na sběrné dvory,“
říká Jiří Pospíšil.
Úklid města však nespočívá pouze
v tradičním blokovém čištění. „To
rozhodně ne, je to jen jedna ze součástí
úklidu města. Dále musím zmínit strojní a ruční čištění, kropení a splachování ulic či chodníků, čištění dešťových
vpustí, čištění krajských komunikací
a čištění chemické. Nesmíme zapomenout také na likvidaci smetků,“ připomíná Jiří Pospíšil.
O čistotu se v Prostějově stará firma, která
vyhrála výběrové řízení na úklid a údržbu
komunikací. e to společnost FCC, bývalá
.A.S.A. Technické služby. Magistrát také
využívá k úklidu i pracovníků, které mu
poskytuje úřad práce. „Kromě blokového
čištění a rozvozu dopravního značení při
něm, provádí naše středisko čištění strojní
i ruční úklid na celém území města, úklid
a údržbu městské hromadné dopravy zastávek a čekáren, opravy laviček a zastávek
MHD, provoz a údržbu kašen, čištění kanalizačních vpustí, odvodňovacích kanálků a žlabů, chemické čištění komunikací,
chodníků, parkovacích a nezpevněných

Čeho je moc…, však to znáte

Známé úsloví, že čeho je moc, toho je
už příliš, dostává v současném světě
nečekaně pestrou náplň. Nevím, jak
jste na tom byli ve škole vy, ale chemie nebývá úplně oblíbený předmět.
Přitom jarní vánek nese světem chemický odér, až běda.
Husákovy děti si možná vzpomněly
na ve své době povinná branná cvičení na školách s pláštěnkami a igelitovými pytlíky, když viděli v televizi
poněkud moderněji oblečené obludy
pohybovat se po jednom donedávna neznámém britském městečku.
Napínavý kasovní trhák s dvojitým
agentem a půvabnou dcerou se ze

náklady na úklid prostìjova

2013

2014

2015

2016

2017
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PROSTĚJOV Vedení prostějovského magistrátu uzavřelo s Krajským
úřadem Olomouckého kraje dohodu
o bezplatné směně pozemků v samotném centru Prostějova. Kraj převádí
do majetku města pozemek v Blahoslavově ulici ve směru od Floriánského náměstí k rondelu na Přikrylově
náměstí. Naopak město pozemek, na
kterém leží křižovatka u hudební školy
na Jiráskově náměstí.
O důvodech tohoto „handlu“ promluvili
prostějovští konšelé na čtvrteční tiskové
konferenci rady města. „Doporučujeme zastupitelstvu ke schválení bezplatné nabytí dvou částí pozemku v okolí
městských lázní v Blahoslavově ulici. Jak
všichni víme, už letos zahájíme rozsáhlou
rekonstrukci celého prostoru a vznikne
zde nový moderní terminál pro měst-

skou hromadnou dopravu i příměstskou
dopravu. Z tohoto důvodu potřebujeme,
aby všechny potřebné pozemky patřily
do majetku města. Olomoucký kraj nám
v tomto vyšel vstříc,“ uvedl Jiří Pospíšil
(PéVéčko), náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
Jak se ale říká - něco za něco. Olomoucký
kraj má totiž v plánu postavit rondel na
křižovatce ulic Blahoslavova, Plumlovská
a Palackého, tedy na Jiráskově náměstí.
O této investici se ostatně hovoří už minimálně deset let. Dosud byl problém
v tom, že pozemek patří městu. To se ale
brzy změní. „Je to tak. V radě města jsme
se shodli na tom, že vyhlásíme záměr bezúplatného převodu pozemků na Jiráskově náměstí, a to do vlastnictví Olomouckého kraje. Ten má v plánu v budoucnu
tady vybudovat kruhovou křižovatku. Je

tedy logické, aby dotčené pozemky vlastnil kraj, protože všechny silnice okolo křižovatky jsou krajské,“ zmínil Pospíšil.
O vybudování rondelu na Jiráskově
náměstí se už skutečně hovoří drahně
dlouho, znamená tedy zmíněná výměna
pozemků posun dopředu? „Těžko říct,
kdy kraj tento rondel postaví, nebude to
ale zcela jistě letos ani příští rok. Pokud
vím, tak nejdřív se mají stavět rondely
na Poděbradově náměstí, přednost pak
ještě dostane asi i kruhová křižovatka
ulic Olomoucká a Vápenice. Budeme
se ale každopádně snažit o to, aby se už
v příštím roce některá tato stavba v rozpočtu Olomouckého kraje objevila,“ odpověděl na dotaz Večerníku náměstek
Jiří Pospíšil.
Na tiskové konferenci prostějovských
radních padla ještě jedna otázka. Pokud

/÷UVQ RąGXGFNQ RQ\GOM[ PC ,KT¾UMQX÷ P¾O÷UVÊ FQ
OCLGVMWMTCLGXRąÊRCF÷XÚUVCXD[TQPFGNWCNGTCFPÊ
PGRQéÊVCLÊUG\PQXW\RTQXQ\P÷PÊO-TCXCąQX[WNKEG

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

se v blízké budoucnosti postaví rondel na
Jiráskově náměstí, bude to automaticky
znamenat zprůjezdnění Kravařovy ulice
směrem na uvažovaný rondel? „Současný
dopravní režim, kdy je Kravařova ulice
směrem na Jiráskovo náměstí uzavřena,
se osvědčil. Nevidíme tak důvod, proč ji

-GHWRYĎEHF"$OHDQRMGH
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PROSTĚJOV Žádná blondýna
za volantem, ale velmi zkušený
řidič. Tedy alespoň podle věku...
Sedmašedesátiletý muž hodlal své
auto zaparkovat v obchodní zóně
v Plumlovské ulici. Při tom ale naboural další tři stojící auta! Opilý
ovšem nebyl...
„V pátek šestého dubna dvacet
minut před desátou hodinou došlo
na parkovišti u obchodního domu
v Plumlovské ulici k dopravní nehodě, *TQOCFPÚMCTCODQNRąKRQWJÆORCTMQX¾PÊ5GPKQT\CXQNCPVGOCD[UGVGòUVWFGO
(QVQ2QNKEKGè4
při které byla poškozena čtyři vozidla. RTQRCFN
Sedmašedesátiletý řidič osobního zil do zaparkovaného vozidla značky mobilu značky Fiat, který tím byl zase
automobilu značky Volvo při par- Škoda. To bylo nárazem posunuto posunut a narazil do zaparkovaného
kování nezvládl řízení a čelně nara- a narazilo do zaparkovaného auto- automobilu značky Hyundai,“ popsal

událost František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob nedošlo. Všechna
zúčastněná vozidla ale byla
poškozena a tak výše způsobené
hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na sedmadvacet tisíc korun. „Řidič Volva se tímto jednáním
navíc dopustil přestupku podle
zákona o silničním provozu. Za ten
mu policisté na místě uložili pokutu
v příkazním řízení ve výši dvou tisíc
korun,“ dodal František Kořínek.
(mik)

znovu otevírat. Navíc je zde hudební škola, ze které vycházejí děti, a ty jsou v ohrožení. Pokud by zde byl znovu obnoven
dopravní provoz, vycházely by takřka do
silnice,“ poznamenala Ivana Hemerková
(PéVéčko), náměstkyně primátorky statutárního města Prostějov.
(mik)

o patro níž, vítali bychom „Chemiky“
také na ledě Jestřábů.
Asi je nejlepší si od těch chemických
pachů jít oddechnout do provoněné
jarní přírody. Konečně taková chlorová dezinfekce a řádné vyvětrání byly
potřeba i po převzetí a revizi jakéhosi služebního bytu v prostějovském
kině. Jak ale prostí občané čím dál
víc dokazují, s přibývající masáží roste jejich rezistence. Naposledy třeba
v Maďarsku odmítli voliči opěvované
dobrodiní sörösovské demokracie.
Volby budou na podzim i v Prostějově. Takže v předvolební kuchyni raději kořenit s mírou. Vyplatí se to.
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„Neviděla jsem
uvedla

dubnu 1948 se ve městě sešel nově ustanovený národní
výbor, který byl výsledkem únorového převratu a následné činnosti
tehdy vládnoucího režimu. Jednalo
se o slepenec stran i organizací a zahrnoval celkem osmatřicet lidí. Byli
v něm zástupci komunistů, sociálních demokratů, národních socialistů a lidovců a dále ROH, Svazu žen,
Osvobozených politických vězňů, II.
odboje, Sokola a Svazu zemědělců.
Předsedou MNV se stal Květoslav
Krapka.
uben 1958 se nesl ve znamení
oslav 100 let prostějovské konfekční oděvní výroby. Největší oděvní závod dostal nové jméno, a to
Oděvní průmysl n. p., Prostějov.
Byly uspořádány výstavy v muzeu
a vyšla také řada odborných článků
v místní tiskovině Stráž lidu a dále
v závodním časopisu Prostějovský
oděvář. K OP byly připojeny závody
Hanačka a Kornolit a do podřízenosti
se mu dostaly závody Kras Brno, Severka Cvikov, Otavan Třeboň, Pragoděv Praha a Arma Praha.
dubnu 1968 se již plně rozvíjely myšlenky pražského
jara. Odboráři v Železárnách se na
schůzi v Dělnickém domě důsled-

D

PROSTĚJOV V neděli 8. dubna,
deset minut před půl sedmou večer,
došlo v křižovatce ulice Kralické
se sjezdem z dálnice D46 ve směru
od Olomouce k dopravní nehodě
osobního automobilu značky Škoda s motocyklem značky Honda.
„Čtyřiačtyřicetiletá řidička vozidla
Škoda jela z dálnice a při výjezdu do
Kralické ulice z dosud přesně nezjištěných příčin přehlédla od ulice Dolní
projíždějícího třiapadesátiletého motocyklistu. Žena jako příčinu uvedla
oslnění sluncem. Po střetu vozidel
motocyklista uváděl možné zranění
s tím, že lékařské vyšetření vyhledá
sám. Ke zranění dalších osob nedošlo,“ konstatoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitel-

stějovské nemocnice,“ popsal karambol
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.

ců z blízkého okolí hlavního města
Damašku. Podobnou provokaci avizovaly ruské zdroje už dobrý měsíc,
jenže už mnohokrát použitý filmový
štáb zvoucí Bílé přilby musel zřejmě
napřed připravit scénu i figuranty.
Těmto takzvaným záchranářům už
u nás věří jen ti nejzarytější propagandisté z veřejnoprávní televize.
Závan chemického průmyslu může
brzy prodchnout i prostějovský zimní stadion. Tradiční účastník nejvyšší
soutěže a před třemi lety hokejový
mistr se poměrně trápí v baráži. Pokud by poprvé od roku 1959, kdy postoupil do nejvyšší soutěže, sestoupil

uben 1978 zaznamenává výV březnu jsme nakonec skutečně za kamna vlezli, protože
stavu v galerii na Demelově
příchod jara byl spíše příchodem zimy. A jestli se naplnilo
ulici, kde bylo možno zhlédnout
ono:„Duben, ještě tam budem“, tak to už dnes taky víme, a to průřezovou výstavu děl akademicpři dalším listování kronikami.
kého sochaře Jana Třísky. Novou

V

ně postavili za vládu Alexandra
Dubčeka a požadovali personální
změny ve vedoucích funkcích, kde
mělo jít o nahrazení prokádrovaných jedinců skutečnými odborníky na výrobu, a prosazovali ve větší
míře rozhodování nekomunistů
v důležitých věcech. Rozšiřovala
se také činnost výboru K 231, kdy
v místní tiskovině Stráž lidu vyšla
výzva, aby do tohoto klubu vstupovali všichni, kteří byly postiženi
v soudních procesech na základě
zákona 231/1948 Sb. Zástupci Prostějova se účastnili i na jednáních
v Praze, jejichž výsledkem měla být
obnova tradiční sociálně-demokratické strany, a to v rámci 110. výročí
její existence. Byla také obnovena
činnost mládežnické organizace
JUNÁK. Ve velkých závodech
Železárny, Agrostroj, Minerva
a Kornolit se začalo razit heslo
„Odbory bez komunistů“. Městský národní výbor postupně tvořil
svůj akční program, který vycházel
i z připomínek místních občanů
k tehdejší politické situaci. Smutná
zpráva přišla z Prahy, kde zemřel
prostějovský rodák Karel Pittich,
básník, spisovatel a také ředitel školy v Palackého ulici.

expozici otevřelo také prostějovské
muzeum ve své hlavní budově, tématem byla regionální archeologie.
Otevřeno bylo dále nákupní středisko ve Vrahovicích a také byl
zahájen provoz nových jeslí pro
sedm desítek dětí na sídlišti Tylova II. Duben 1988 přinesl vydání
knihy pod názvem „Čtyřicet let socialistického školství okresu Prostějov“, kde se oslavovalo „prznění“
dětských hlaviček.
dubnu 2008 Městský úřad
Prostějov obdržel od Krajského úřadu Olomouckého kraje
a společnosti EKO-KOM nabídku
na zapůjčení a nákup kontejnerů na
tříděný odpad. Magistrát nabídku
akceptoval, neboť tak došlo k větší
motivaci občanů ke třídění odpadu.
Odbor komunálních služeb prostějovského městského úřadu zabezpečil vyčištění odtokového příkopu
v Prostějově - Vrahovicích, nedaleko
ulice Kyjevské. Šlo o oblast, v níž se
nacházely obytné domy ohrožované
rozlitím vody při prudkých přívalových deštích. Vyčištěný odtokový
příkop nyní deště odvede do nedalekého parčíku, kde se voda může
rozlít, vsáknout do půdy a nikoho
by tak neměla ohrozit. Vyčištění pří-
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ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
kopů přišlo městskou pokladnu na
zhruba padesát tisíc korun. Začaly
platit nové průkazy k prokazování
nároku na slevu jízdného na linkách
MHD Prostějov, byly opatřené novými bezpečnostními prvky. Změny
se týkaly průkazů pro děti do 15 let,
pro studenty od 15 do 26 let, starobní a invalidní důchodce a pro osoby
nad 70 let.
Taková byla tedy dubnová historie
města, a co přinese apríl letošní, to
uvidíme...

HLAS LIDU HLAS BOŽÍ

0RWRUNiŐVSDGOQDQiPĚVWt

PROSTĚJOV V souvislosti s teplejším počasím dali o sobě vědět motorkáři, a to nejen svým zvýšeným
počtem na našich silnicích, ale bohužel také i četností dopravních nehod.
Předminulý pátek 6. dubna po osmnácté hodině došlo na Poděbradově
náměstí k dopravní nehodě třicetiletého motorkáře.
„Ten při jízdě od ulice Wolkerovy k Palackého před křižovatkou s ulicí Žeranovskou z dosud přesně nezjištěných
příčin nezvládl řízení motocyklu značky
Suzuki a upadl na komunikaci. Motocykl
i jeho řidič setrvačností poté pokračovali
ve směru jízdy, načež se zastavil o obrubník komunikace. Řidič pak narazil do
stojícího automobilu značky Renault.
Při dopravní nehodě motocyklista utrpěl
zranění, se kterým byl převezen do pro-

špionážního thrilleru pomalu, ale jistě přesouvá do žánru tuctové frašky.
Podivné zmizení sotva z nemocnice
propuštěné mladé ženy, ještě před
pár dny se smrtí na jazyku, v pohodě
konverzující se svou sestřenicí z bůhvíjakého telefonu, dává tušit, že si scénáristé této vyumělkované epizody
nekonečného seriálu Hrrr na východ
nedali se všemi detaily až tolik práce.
Do toho zasmrděl starý známý
chlór nikoli z populárního čisticího prostředku v domácnostech, ale
v daleké syrské Dúmě, kupodivu
těsně před kapitulací a odchodem
posledních radikálních ozbrojen-

DUBNOVÉ POHLEDY DO KRONIK

Celková částka (v Kč)

18040510370

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

7

Tomáš KALÁB

Pohlazení po duši
Musím prostřednictvím Večerníku vyslovit pochvalu vedení města Prostějov za snahu zkrášlit naše ulice. Líbí se mi, jak vedle silnic, a to i na frekventovaných místech, kvetou nově vysazené květiny. V jinak dosti špinavém
městě, což vzhledem k prašnosti a smogu není u nás nic výjimečného, jsou
květinové záhony v mnohých lokalitách jako pohlazení po duši. Jen mě
mrzí, když vidím některé lidi, jak květiny trhají a nosí si je domů. Takový
jsme ale holt národ.
Marie Dokoupilová, Prostějov

18040310366

150123020036

Prostějov (red) - Vedení města
hodlá rozšířit řady lidí evidovaných
na Úřadu práce ČR, kteří se zapojují
do veřejně prospěšných prací. „Doposud máme takto zaměstnaných
deset lidí a nově se toto číslo zvedne
o čtyři. Snažíme se alespoň trochu
pomoci dlouhodobě nezaměstnaným lidem v jejich těžké životní
situaci,“ uvedla primátorka Prostějova Alena Rašková (ČSSD) s tím,
že podle legislativy může město na
veřejně prospěšné práce angažovat
celkem dvacítku nezaměstnaných.

ploch a v neposlední řadě kropení komunikací,“ popisuje Martin Grepl, jednatel
společnosti FCC Prostějov.
Večerník ovšem zaujala jedna „maličkost“. Proč město Prostějov čistí
i silnice, které jsou majetkem Olomouckého kraje? „Vzhledem k tomu, že
Olomoucký kraj má ze zákona povinnost
uklidit své komunikace pouze jedenkrát
ročně, a to po zimní údržbě, tak jsme se
v zastupitelstvu shodli, že vyčleníme ročně zhruba půl milionu korun na úklid
krajských komunikací, abychom zmírnili
prašnost ve městě,“ vysvětlil náměstek
prostějovské primátorky.
Každoročním problémem při klasickém blokovém čištění ulic je nesvědomitost řidičů, o čemž je i dnešní díl
pravidelného seriálu rozhovorů NA
ROVINU. Někteří ze šoférů totiž ani
přes výzvy a dopravní značení nepřeparkují svá vozidla, která pak překážejí úklidovým četám. „Snažíme se o blokovém
čištění informovat občany s dostatečným
předstihem, přesto se vždy objeví spousta
řidičů, kteří zákaz stání porušují. Zde zastává svou roli městská policie, která neukázněné řidiče pokutuje. Zvažovali jsme
i odtahy vozidel, ale to je věc tak složitá, že
se vůbec nevyplatí. Jde o to, že vozidlo odtáhnete, ale pak jej musíte vrátit dle zákona na své místo a následně můžete vymáhat náklady na odtah a pokutu. Uznáte, že
je lepší dát na auto botičku, a pak vybrat
pokutu,“ míní Jiří Pospíšil.
„Blokové čištění se nám teprve rozbíhá, takže mluvit o problémech by bylo
asi předčasné. Stálým a opakovaným
prohřeškem u některých řidičů je nerespektování dopravního značení, které na

14 669 531

Pracantù bude víc

PROSTĚJOV Jestli jde o město čisté, nebo špinavé, i takové mohou
být první pocity a postřehy návštěvníků Prostějova. A bez jakéhokoliv zbytečného chvástání či pochlebování musí všichni zdejší občané
konstatovat, že máme skutečně důvod chlubit se čistým prostředím.
To ovšem taky něco stojí. Jak Večerník zjistil, náklady na úklid i čištění
komunikací v Prostějově rok od roku stoupají a tento trend se vzhledem ke zvyšujícím se cenám za služby zřejmě nepodaří zastavit.
A nejde pouze o klasické blokové čištění, za úklidem Prostějova stojí
mnohem více námahy a vynaložených peněz...

13 196 074

Prostějov (red) - Vyhledávané informační centrum uvnitř prostějovského
zámku na jeden den uzavřeno. „Upozorňujeme občany, že regionální informační
centrum ve východním křídle prostějovského zámku na Pernštýnském náměstí
bude v úterý 17. dubna uzavřeno. Důvodem jsou provozní záležitosti,“ informovala Jana Gáborová, tisková mluvčí
prostějovského magistrátu.

publicistika

GLOSA VEČERNÍKU

„V posledních letech nám přibylo i čištění krajských silnic,“
připomíná náměstek prostějovské primátorky Jiří Pospíšil

12 562 023

Centrum uzavøeno
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NÁKLADY NA ÚKLID A ČISTOTU MĚSTA

12 530 095

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

Pondělí 16. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

Co s touto ubytovnou?
Kvituji, že magistrát bojuje proti stavbám nových ubytoven a že nechce
pronajímat volné nemovitosti podnikatelům, kteří chtějí v těchto domech ubytovávat sociálně slabé občany a vydělávat tak na nedokonalém
státním sociálním systému. Co mě ale zaráží, že město naprosto přehlíží
zoufalou situaci v Olomoucké ulici, kde funguje ubytovna, převážně pro
občany romské národnosti. Tento přímo vykřičený dům je už notoricky
známý jako velice problémový, kolikrát se okolo něj nedá ani projít. Na
chodníku neustále postávají jeho obyvatelé, otravují kolemjdoucí, často
Dejte mu, co chce
i žebrají, nebo naopak nabízejí něco ke koupi. Určitě ukradeného... Tento
Už mnoho let se netajím názorem, že prostějovský fotbal a celý klub včetně dům rozhodně nepřispívá ke klidu v dané lokalitě.
mládeže patří na stadion do Sportovní ulice. Co jsme se tam nafandili a zažili
Božena Nakládalová, Prostějov
spoustu nádherných zápasů! Ano, je to už pomalu historie, ale tu lze přece
Rovnou i se silnicí
vrátit, nebo na ni navázat! Když už jsem se pomalu vzdával naděje, že se na
stadion ve Sportovní ulici někdy fotbal vrátí, četl jsem ve Večerníku článek Pokud se má už letos stavět nový autobusový terminál u městských lázo nabídce pana Pořízky městu na výměnu stadionu za nějakou nemovitost. ní, tak doufám, že součástí tohoto projektu je také rekonstrukce silnice
To by přece byla velká šance! Pokud by stadion byl ve vlastnictví města, exis- v Blahoslavově ulici. Nachází se v samotném centru města, ale její stav
tovala by tu reálná naděje, že by konečně došlo k rekonstrukci, nebo dokonce je už naprosto zoufalý. Jsou tam vyjeté koleje a na mnohých místech
stavbě nového fotbalového stánku. Proto bych byl rád, kdyby magistrát při- i praskliny v asfaltu nebo výmoly. Pokud má v těchto místech vzniknout
stoupil na nějaký rozumný návrh majitele stadionu a dalo mu, co požaduje. něco nového, tak i se silnicí, jinak to bude ostuda.
Jindřich Malý, Prostějov
Jako fotbalový fanda bych si to moc přál.
Jiří Kapounek, Prostějov

18032310332
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volby 2018

NA PROSTĚJOVSKU ZAČÍNÁ HOŘET
BOJ O SENÁT

BUDOU TO VOLBY S REKORDNÍM POČTEM KANDIDÁTŮ
Někteří už o nominacích rozhodli, v ČSSD panují nervozita a neshoda
PROSTĚJOVSKO Na podzim tohoto roku nás opět čekají
volby. Jestli dojde na předčasné parlamentní, to je pořád ve
hvězdách, ale jistojistě stojí před námi hned dvojí verdikt: na
programu bude po čtyřech letech boj o komunální samosprávu a po šestiletém období půjde také o to, koho z politiků
pošleme do Senátu České republiky.
Tam přitom již dvanáct roků sedí Božena Sekaninová (ČSSD),
tudíž je otázkou, zda-li po této dámě a Janu Kavanovi
s Robertem Kolářem, kteří byli senátory za prostějovský i část
přerovského regionu v předchozích mandátech, budeme mít
v pořadí čtvrtého zástupce v horní komoře Parlamentu České

EXKLUZIVNÍ

zpravodajství
pro Večerník

Michal KADLEC a Petr KOZÁK

U sociálních demokratù to vøe,
rozhodnout mají až „primárky“

Zatímco v minulosti nebylo o první senátní dámě pochyb, nyní se uvnitř prostějovské ČSSD na jednom jméně nedokáží shodnout. Podle informací Večerníku byli ve hře hned minimálně tři uchazeči o post kandidáta do Senátu České
republiky, na základě posledního vývoje události zůstala dvojice, avšak vedení
okresního výboru strany dosud neumí ukázat prstem na jednoho z nich. „V současné době se vede diskuse o možných kandidátech. Nominováni byli původně
tři - bývalý poslanec Pavel Holík, současná senátorka Božena Sekaninová a také
náměstek hejtmana Olomouckého kraje a bývalý starosta Kostelce na Hané
Ladislav Hynek. Ten před pár dny oznámil, že se bude soustředit na svoji práci
v hejtmanství a aktivní bude v komunálních volbách. Zůstala nám tedy dvě jména. Kdy oznámíme vybraného kandidáta, není v tuto chvíli jasné, musí se k nim
vyjádřit všichni členové okresní organizace v Prostějově, ale také členové ČSSD
z Přerovska, kteří spadají do našeho volebního obvodu,“ prozradil Večerníku
Pavel Smetana, prostějovský náměstek primátorky. Jak Večerník zjistil, definitivně rozhodnou vnitrostranické „primárky“. Obvodní konference, jak zní přesně
jejich návrh, jsou na programu ve druhé polovině května.
„Jsem samozřejmě rád, že se se mnou počítá jako s jedním z možných kandidátů.
Působil jsem dvě volební období jako poslanec, věřím, že bych v Senátu zúročil
své zkušenosti s vrcholnou politikou a také své kontakty. Nyní proběhne lidově
řečeno rozstřel a uvidíme,“ poznamenal bývalý poslanec Pavel Holík, který se na
podzim loňského roku vrátil pracovat na záchranku.
A co na to Božena Sekaninová, která původně přemýšlela, že by senátní budovu opustila, nakonec ale ohlásila úmysl obhájit post senátorky a vstoupit tak do
svého třetího volebního období. „Neřekla bych, že to uvnitř prostějovské ČSSD
jiskří, prostě jsme se jen zatím nedokázali shodnout na jediném kandidátovi. To
se v demokratické straně stává. Těžko teď budu spekulovat o tom, na koho nakonec padne odpovědnost kandidovat. Ať to ale dopadne jakkoliv, já osobně budu
naprosto respektovat výsledky našich primárních voleb,“ řekla Večerníku Božena
Sekaninová.
K situaci se nám vyjádřil i náměstek hejtmana Krajského úřadu Olomouckého
kraje pro školství Ladislav Hynek. „Já osobně jsem byl pouze jedním ze tří nominantů. Chtěl bych podotknout, že pro mě samotného je prioritní komunální
politika,“ potvrdil stažení své kandidátky.

Mezi Pavlem Holíkem a Boženou Sekaninovou rozhodnou členové prostějovské
a také části přerovské ČSSD v primárních volbách.
2x foto: archiv Večerníku
SPD sáhla po Dopitovi

Hnutí Svoboda a přímá demokracie
Tomia Okamury našlo svého kandidáta. Počátkem dubna padlo rozhodnutí,
že o post senátora bude usilovat Pavel
Dopita, který v komunálních volbách
před čtyřmi roky neúspěšně kandidoval do prostějovského zastupitelstva
za hnutí ANO 2011. Nyní tedy ohlásil
změnu dresu a následně prošel stranickými primárkami. „Na shromáždění
našich členů bylo rozhodnuto, že kandidátem do senátních voleb v našem
obvodu bude Pavel Dopita - občan Pavel Dopita přešel z hnutí ANO 2011
Prostějova, který bydlí v místní části k Okamurovcům a chce do Senátu.
Vrahovice. Je odborníkem v oblasti
Foto: internet
informatiky a organizuje řadu občanských a sportovních aktivit,“ představil želízko ´Okamurovců´ Martin Křupka,
předseda SPD v Prostějově. V zákulisí přitom hodně hlasitě padalo jiné jméno...
„Ke spekulacím o mé senátní kandidatuře mohu opakovat po sté, že se věnuji
odborně školství a neusiluji o politickou kariéru. Pavlu Dopitovi držím palce,“
prozradil exkluzivně Večerníku Michal Šmucr, ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera
v Prostějově.

republiky, nebo ale také vůbec nemusíme. Právě současná senátorka Božena Sekaninová sice Večerníku již dříve potvrdila,
že se hodlá ucházet o další nominaci, nezískala ovšem ještě
stranickou kandidaturu. Uvnitř prostějovské sociální demokracie totiž už několik týdnů probíhá boj o to, kdo se bude
o přízeň voličů vůbec ucházet.
Také další subjekty své kandidáty zatím tají nebo Večerník
odkazují na pozdější dobu, kdy svá želízka zveřejní, některé
strany či hnutí ale mají naopak už jasno. Proto není od věci
udělat si půl roku před volbami první sondu, co kdo a koho na
voliče chystá. Že půjde o zajímavou podívanou, o tom netřeba

pochybovat. Již teď je totiž více než jisté, že počet kandidátů
62. okrsku Prostějovska, Kojetínska a Tovačovska bude rekordní!
Zároveň dnešním dnem startuje nový volební seriál
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který hodlá v každém sudém
čísle tohoto roku podrobně mapovat vše, co voleb 2018 týká.
V přespříštím vydání se zaměříme na přípravy komunální politické scény, těšit se v budoucnu můžete například na průřez
historií senátních voleb z pohledu prostějovských kandidátů
či monitoring kampaně v jednotlivých městech, městysech či
obcí po celém regionu.

Lidovci mají jasno už dlouho

PéVéèko dìlá zatím tajnosti...

Prostějovští lidovci si jsou podle slov
svého předsedy Petra Kousala již delší dobu jisti svým kandidátem. „Ano,
KDU-ČSL má už o svém kandidátovi
do Senátu České republiky dlouho jasno, a to již od roku 2017. Jde o bývalého
ředitele Cyrilometodějského gymnázia
v Prostějově a bývalého náměstka ministra školství, tělovýchovy a mládeže
Jaroslava Fidrmuce. Pan Fidrmuc byl
zvolen v primárních volbách naší strany, schválen Krajským výborem jeho
nominaci vzápětí potvrdil i Celostátní Jaroslava Fidrmuce známe jako dlouvýbor,“ potvrdil Večerníku Petr Kousal, holetého ředitele CMG v Prostějově.
předseda Městské organizace KDU- Nyní bude za lidovce kandidovat do
Senátu ČR.
Foto: archiv KDU-ČSL
-ČSL v Prostějově. Večerník se s Jaroslavem Fidrmucem snažil během uplynulého víkendu spojit, avšak bez úspěchu.

Podle všeho prostějovské hnutí PéVéčko zastoupené významně v radniční koalici nasadí do boje o Senát ČR taktéž
vlastního kandidáta. Ovšem koho, to v tuto chvíli není zřetelné. „Zatím mohu jen prozradit, že o vlastním kandidátovi
jasno už máme. Jeho jméno ale dosud prozrazovat nechci. Ale již brzy z naší strany padne rozhodnutí a jméno zveřejníme přibližně v polovině května,“ sdělil Večerníku Jiří Pospíšil, náměstek primátorky Prostějova a předseda hnutí PéVéčko.

Obèanští demokraté ještì váhají

Naopak jasno dosud nemají prostějovští občanští demokraté. Jak ale přiznal
předseda oblastního sdružení ODS
v Prostějově Petr Sokol, určitého favorita na kandidáta do Senátu ČR „modří ptáci“ už mají. „Definitivně jasno ale
pořád ještě nemáme. Teprve nedávno
celostátní vedení schválilo pravidla
pro výběr našich senátních kandidátů,
takže naše rozhodování se rozběhne až
nyní. Počítáme ovšem s vlastním kandidátem, kterého by nominovala Občanská demokratická strana,“ prozradil Ukážou občanští demokraté na starosVečerníku Petr Sokol. „Zvažujeme tu Tovačova?
několik kandidátů, jedním z nich je například starosta Tovačova Leon Bouchal. Plánujeme rozhodnout naši nominaci
v květnu,“ dodal šéf prostějovské buňky nejsilnější pravicové strany. Podle našich
informací padají ovšem mezi občanskými demokraty také návrhy, aby za ODS
kandidovala předsedkyně Okrašlovacího spolku a organizátorka mnoha kulturních a charitativních akcí na Prostějovsku Milada Sokolová...

VOLBY 2018 - VOLBY V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU

ANO 2011 navrhlo starostku Vranovic-Kelèic

Na devadesát procent už mají jasno
v hnutí ANO 2011. O senátorské křeslo se podle všeho bude za „Babišovce“
ucházet současná starostka Vranovic-Kelčic Irena Blažková. „Je to tak, paní
starostka nám jako kandidátka byla
představena na zasedání místní organizace a s její kandidaturou souhlasí i oblastní
sdružení. Ještě ji musí schválit krajské
představenstvo, ale to už podle mého názoru bude jen formalita,“ myslí si Marcela
Župková, prostějovská zastupitelka za
ANO 2011. Večerník telefonicky zastihl Starostka Vranovic-Kelčic Irena Blažtaké starostku Vranovic-Kelčic, která se ková dostane šanci kandidovat do Seochotně podělila o své dojmy. „Velice si nátu ČR za hnutí ANO 2011. Foto:
archiv Večerníku
vážím toho, že mi hnutí ANO vyslovilo
důvěru a mohu se zúčastnit voleb do Senátu České republiky. Pokud bych byla zvolena, ráda bych se zaměřila na regionální politiku a pomoc tomuto krásnému regionu.
Žiji a pracuji na Prostějovsku velice ráda a v komunální politice působím už od roku
2002. Věřím tedy, že i v Senátu bych využila své zkušenosti,“ uvedla Irena Blažková.
Za KSÈM jde do boje Zuzana Böhmová

Prostějovští komunisté Večerníku potvrdili, že také oni mají už své želížko
do ohně. „Naší kandidátkou do Senátu
České republiky je Zuzana Böhmová,
kterou stranická garnitura zvolila jednomyslně,“ řekl Ludvík Šulda, předseda
Okresního výboru KSČM v Prostějově.
A právě Zuzanou Böhmovou Večerník
vyzpovídal. „Kandidaturu za KomunisTOP 09 vsadila na Jitku Chalánkovou
tickou stranu Čech a Moravy do Senátu
Jistou kandidátku má naopak strana
ve volebním obvodu číslo 62, který zahrTOP 09. Jak Večerníku potvrdil prosnuje okres Prostějov a Kojetínsko, jsem
tějovský zastupitel a lídr strany v komupřijala s odpovědností a zájmem nejen Zuzana Böhmova je jasnou kandidátnálních volbách Aleš Matyášek, místní,
o budoucnost občanů tohoto volebního kou do Senátu ČR za KSČM v ProstěFoto: archiv Večerníku
regionální i krajský výbor nominovaly
obvodu, ale i celého našeho státu,“ pro- jově.
do senátních voleb Jitku Chalánkovou.
nesla úvodem. „Své šance v těchto volbách vidím velice pozitivně. Jak ukázaly krajské
„Je to naše konečné rozhodnutí, musí
volby, tak i volby do Poslanecké sněmovny, lidé hledají nové, neokoukané mladé tváře
ho však posvětit ještě celostátní výkons novými vizemi a nápady. Domnívám se, že právě toto jim mohu nabídnout. V rámný výbor TOP 09,“ uvedl Matyášek.
ci svého zaměstnání jsem v přímém kontaktu s pracujícími na dělnických pozicích
Bývalá dlouholetá poslankyně Parlaa plně znám jejich problémy, stejně tak se dokáži jako matka samoživitelka ztotožnit
mentu České republiky by se tak v příi s touto skupinou žen a jejich nelehkou situací. Mým cílem je vést kampaň s lidmi
padě úspěchu mohla po krátké odmlce
a pro lidi a nezatíženou jakýmikoli předsudky,“ poznamenala Böhmová ke svým šanvrátit do celostátní politiky. „Především Jitka Chalánková má velkou šanci cím. Pokud by byla zvolena, jaké by byly její prioritní cíle? „Chtěla bych řešit problémy
jsem ráda, že mě v kandidatuře podpo- vrátit se do vysoké politiky. Je senátní odměňování pracujících a nedodržování zákoníku práce převážně zahraničními firřil i krajský výbor TOP 09, a to velkou kandidátkou za TOP 09.
mami, které u nás působí. Samozřejmě se budu zabývat i sociálními otázkami, zejméFoto: archiv Večerníku
většinou. To byl první krok, ze kterého
na problematikou samoživitelek a samoživitelů. V neposlední řadě nechci zapomínat
nyní můžeme pokračovat dál. Osobně bych se velice ráda stala i kandidátkou širší- ani na děti a seniory, kteří žijí mezi námi.“
ho spektra konzervativních stran, pokud by o to samozřejmě byl zájem. Myslím si,
Piráti nereagovali
že vzhledem k mé práci, kterou jsem za sedm let odvedla v Poslanecké sněmovně,
je už voličům jasné, jaké mám názory a postoje, které bych chtěla hájit,“ řekla Večer- Přestože zákulisní informace přináší nejrůznější spekulace,
níku lékařka Jitka Chalánková. Ta si na nedávném plesu České lékařské komory představitelé prostějovských Pirátů na dotazy zaslané elekv Národním domě vyjádřila i k rodícímu se přepisu historie. „Asi nás bude kandido- tronickou poštou před více jak měsícem vůbec nezareagovat více, než bylo doposud obvyklé, což je podle mého názoru škoda, protože hlasy vali. Politické kuloáry ale vysílaly hlasy, že o podporu této strany usiloval napřívoličů mohou být velmi rozmělněné. Podle mého názoru by se měly strany a hnutí klad advokát Miroslav Burget. Údajně ale neúspěšně.
domlouvat na společných kandidátech, aby si zbytečně nevystřelovaly munici a neoSTAN ukáže na starostu Troubek
slabovaly si kandidáty,“ vzkázala Jitka Chalánková poselství všem svým rivalům.
STarostové A Nezávislí (STAN) schváZmìna pro Prostìjov bez kandidáta
lili jako kandidáta do Senátu České reSoučasné opoziční hnutí v prostějovském zastupitelstvu
publiky starostu Troubek na Přerovsku
do boje o Senát ČR nevysílá žádného vlastního kandidáta.
Radka Brázdu. Zkušený komunální
„Změna pro Prostějov je složena z více stran a více nezávispolitik byl místostarostou této obce
lých nestraníků. Principem našeho hnutí bylo, je a bude jakési společné směřování, v letech 1998 až 2005, od tohoto roku až
nikoliv jen jeden jednobarevný názor. Nemusíme volit stejně, ale logicky budeme dodnes je starostou. Navíc je krajským
podporovat kandidáty a kandidátky navržené našimi stranami. Vlastního kandidá- zastupitelem za toho politické seskupeta na senátora tudíž definovat za naše hnutí nebudeme,“ odpověděl na dotaz Večer- ní.. Během včerejšího dne jsme jeho vy- Starostové a Nezávislí chtějí do Senáníku Jan Navrátil, lídr Změny pro Prostějov.
jádření na mobilním telefonu nesehnali. tu přes Radka Brázdu. Foto: internet
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Pivní slavnosti mají výjimku Den s integrovaným záchranným

ZE ZÁKAZU CHLASTU... systémem se blíží

PROSTĚJOV Zní to úsměvně a také samozřejmě,
ale blížící se Hanácké pivní slavnosti by se nemohly
uskutečnit, kdyby prostějovští radní neudělili organizátorům výjimku z městské vyhlášky. A tak se
naštěstí stalo...
Jak jistě každý ví, město Prostějov se řídí vlastní vyhláškou o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Pokud by to mělo platit vždy, nemohla by se
v našem městě uskutečnit žádná veselice.

PROSTĚJOV Už příští pátek se
„Organizátoři nás požádali o výjimku z vyhlášky ohled- na prostějovském velodromu za
ně zákazu pití alkoholu, což jsme jim v radě města Kosteleckou ulicí uskuteční další
samozřejmě schválili. Co by to byly za slavnosti piva, ročník Dne s integrovaným zákdyž by na nich nemohl nikdo zlatavý mok ani ochutnat? To by byla fakt rarita,“ směje se Ivana Hemerková,
náměstkyně primátorky. Zároveň dodala, že Hanácké
pivní slavnosti dostaly také výjimku z vyhlášky o dodržení nočního klidu. Slavnost piva tak může trvat až do
půlnoci.
(mik)

Hasiči v Konici předvedli

Ve smutečním průvodu
šla městem stovka lidí
➢ ze strany 3

PROSTĚJOV To byl alespoň pohřeb! Krásná, smutná a přitom
energická hudba saxofonisty
a harmonikáře, dlouhý zástup
smutečních hostů. V jeho čele pak
lidé ve stylových kostýmech a dva
koně táhnoucí nádherný smuteční
kočár s rakví nebožtíka. Tak to vypadalo minulé úterý po čtrnácté
hodině v Brněnské ulici.

Martin ZAORAL

18041310394

Rudolf Chadraba z Prostějova zemřel ve věku 68 let. Na jeho poslední
rozloučení se sjela rodina ze širokého okolí. Zádušní mše proběhla
v kostele svatého Cyrila a Metoděje
v Prostějově. Více jak stovka cikánských pozůstalých se bezprostředně
po ní vydala na hřbitov po cyklos-

Foto: Martin Zaoral

tezce vedoucí Brněnskou ulicí. Šli
za smutečním kočárem vezoucím
rakev s nebožtíkem.
„Je to už deset let, co jsme v Praze dělali pohřeb Václavu Kočkovi, o kte-rém tehdy mluvila celá republika.
Od té doby dělám pohřby v různých
koutech naší vlasti, je jich zhruba tak
pět do roka. Přímo v Prostějově jsme

chranným systémem. Tradiční
přehlídka všech složek IZS vždy
v celé své historii přilákala stovky diváků, především z řad školní

mládeže. Hlavním organizátorem
atraktivní akce je i letos Městská
policie Prostějov. „Kromě jiného věřím i v krásné počasí. Vloni
jsme velmi litovali toho, že kvůli
vytrvalému dešti musela být akce
zrušena,“ připomněl Jan Nagy, šéf
prostějovských strážníků. (mik)

vezli například tělo faráře Miloše
Košíčka, poslední podobný pohřeb
v regionu se konal loni v Kostelci na
Hané,“ prozradil Večerníku majitel
muzea kočárů v Čechách pod Kosířem Václav Obr s tím, že obvykle
tento způsob poslední cesty volí rodina, jejíž členové mají dlouhodobě
vztah ke koním.

veřejnosti novou stanici
KONICE Hasičský záchranný
sbor Olomouckého kraje uspořádal v pátek 13. dubna na vybraných stanicích profesionálních
i dobrovolných hasičů Dny otevřených dveří. Po zrušení akce
v Prostějově (čtěte na straně 2) zůstala brána dokořán pouze u hasičů v Konici.
Hlavním tématem krajské akce
bylo vzdělávání. „Jak dospělým, tak
dětem se hasiči snažili prezentovat různá témata z oblasti požární
ochrany, zaměřili se na detektory
kouře a hlásiče nebezpečných plynů, děti si v různých testech, kvízech

Koničtí hasiči připravili hlavně pro děti spoustu dovednostních soutěží, ale také
kvízů a vědomostních úkolů.
2x foto: HZS Olomouckého kraje

a doplňovačkách ověřily své znalosti. Konkrétně v Konici byla pro
děti připravena překážková dráha
o nejtvrdšího hasiče, zájemci si mohli vyzkoušet zásahové obleky a hasičské přilby,“ prozradila pro Večerník
Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
Právě koničtí profesionální hasiči
se pochlubili veřejnosti nedávno
zrekonstruovanou stanicí. „Jsme
rádi, že právě do Konice na Den otevřených dveří přišly desítky lidí, především z řad dětí a školní mládeže,“
dodala Hacsiková.
(mik)
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Říká se, že oči jsou okna
do duše. To není fráze, ale
čistá pravda. Oči totiž dovedou hodně prozradit.
Dají se z nich vyčíst radosti, ale i starosti, různé pocity, emoce, rozpoložení,
lež či pravda... Spolehlivě
také poznáme to, zda oči,
které se na nás upřeně
dívají, vidí dobře. Pokud
ne, je na místě návštěva
oftalmologie či oční optiky, kde se již odborníci
postarají o to, aby očím
bylo zase dobře. Ano, jak
jste jistě poznali, dnešní
tematická strana je věnována OPTIKÁM a všemu
kolem nich.
Příjemné a jasné čtení
přeje Aneta Křížová
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10tipů, práci s počítačem
Pracujete hodně u počítače? Mějte
se rádi a udělejte vše pro to, abyste
oči nepřetěžovali víc, než je nutné.
Vyzkoušejte deset tipů, jak šetřit
oči při práci s počítačem.
Lidskému oku nejlépe vyhovuje
dlouhý pohled do dálky. Není připravené na pravidelnou zátěž, kterou mu dopřáváme skrz monitory
počítače a do lékařských slovníků
přibyl výraz „Syndrom počítačového
vidění“ (tzv. CVS - Computer Vision
Syndrome).
„Unavené, suché či podrážděné oči,
neschopnost zaostřit na text, pocit
pálení nebo cizího tělíska v oku. Pokud během práce s počítačem nebo
po ní pozorujete tyto příznaky, může
se jednat o tzv.
syndrom počítačového vidění,“ vysvětlují nejčastěji experti na problematiku našeho zraku.

1. Přizpůsobte jas
monitoru okolí
Jas monitoru vždy přizpůsobte okolnímu osvětlení, aby kontrast nebyl
moc vysoký. V temnější místnosti
mějte jas nižší, ve světlé kanceláři ho
zvyšte.
y
2. Chtějte monitor
bez PWM
Pořiďte si monitor, který má regulaci
jasu bez tzv. PWM. Monitory s PWM
totiž řídí intenzitu podsvícení blikáním, čehož si na první pohled skoro
ani nemusíte všimnout, ale vaše oči se
zbytečně unavují.

Oční optika Eurooptik

3. Nenechte
se oslňovat

Důležité je, aby vás zdroj osvětlení, ať
už je to sluníčko, nebo umělé světlo,
při práci neoslňoval. Monitor si natočte tak, abyste v obrazovce neviděli
nepříjemné
p j
odlesky.

4. Zvětšete
si písmo

7. Střídejte
vzdálenosti

Když už si dáváte svoji pravidelnou
přestávku, využijte ji k tomu, že se
půjdete podívat z okna, co je nového
v protějším domě. Nebo ještě lépe
do zeleně, ta oči uklidňuje. Při práci
s počítačem totiž několik hodin strnule zaostřujeme do stejné vzdálenosti, čímž se unaví zaostřovací sval.

Nepřetěžujte svoje oči zbytečně tím,
8. Kapičky pomohou
že budou na monitoru hledat blechy.
se zvlhčením oka
Zvlášť, když je tak jednoduché zvětšit
písmo jak v textových editorech, tak Vědci spočítali, že během soustředěné
v operačním systému i v internetovém práce s počítačem mrkáme třikrát méně.
p
prohlížeči.
„To způsobuje, že naše oči kvůli nedostatku slzného filmu vysychají a my cítí5. Kupte si
me pálení, únavu, nebo dokonce bolest.
počítačové brýle
Postavte si vedle počítače zvlhčující oční
Existují speciální brýle, které sice kapičky nebo si na nástěnku připíchněte
nemají dioptrie, ale uleví vašim mrkací upomínku,
p
“ radí.
očím právě při práci s počítačem.
9. Cvičte
Zvyšují kontrast, ostrost a detaily
oční
jógu
obrazů a zároveň redukují odlesky monitoru. Díky tomu pomů- I oční svaly si zaslouží protáhnout, zvlášžou snižovat případnou únavu tě pokud celý den koukáte do jednoho
očí, pálení očí a bolest hlavy. bodu a do jedné vzdálenosti. Na interJejich ceny se pohybují od 590 netu najdete nespočet návodů na jednokorun.
duché cviky, které nezaberou víc než pár
minutek a vaše oči vám za ně poděkují.
6. Dávejte si
pravidelné přestávky
10. Dodržujte
offline dny
Dejte si každou hodinku pauzu od
počítače. Stačí pět minut. Pokud si Pokud trávíte celé pracovní dny u počítanevzpomenete, nastavte si upomínku če, pokuste se netrávit před monitorem
v mobilu. Třeba vás během pauzy na- také každou volnou chvíli. Minimálně
padne, jak ještě lépe vyřešit rozdělaný jeden den v týdnu bez počítače a dalších
úkol.
obrazovek se zvládnout dá, co myslíte?

17052310552
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18041110385

V současné moderní době jsou kladeny na náš zrak obrovské nároky, proto je třeba dopřát mu
kvalitní péči. Každý člověk je jiný, má svůj životní styl, a proto by i péče o zrak měla být co nejvíce
individuální.
Koupit si brýle v nějakém obchodě, do rukou profesionálů, kteří nám vhodných obrub, ale i našich osobtedy mimo oční optiku, určitě není doporučí nejlepší řešení nejen, co se ních potřeb. Přesně takovou péči
nejlepší nápad. Je lepší se svěřit týká typu brýlových čoček či výběru v Prostějově nabízí oční optika Eurooptik.
Oční optika Eurooptik je firma
s dlouholetou tradicí. Na českém
trhu působí již více než 13 let. Mnoho zákazníků oceňuje, že jde o ryze
českou společnost s českým managementem. Neméně důležitým
atributem je kvalifikovaný a vstřícný
personál.
Jiná skla jsou vhodná pro aktivního
člověka, který hodně jezdí autem
a zároveň chce mít komfort při
práci v kanceláři, jiné brýlové čočky
přísluší babičce, která ráda čte
a luští křížovky. Někdo stráví svůj
pracovní den u počítače, v tomto
případě je ideální mít čočky s ochranou proti modrému světlu, které
vyzařují všechny digitální přístroje.
Skvělé řešení pro řidiče jsou čočky
EnRoute, které mají speciální filtr
proti oslnění a zlepšují vidění za šera
či jinak zhoršených světelných podmínek. Samozřejmostí jsou i samozabarvovací či dioptrické sluneční
brýlové čočky.
Nabízíme obruby od téměř neviditelných vrtaných po extravagantní
výrazné plastové obruby ve všech
cenových relacích. V nabídce nechybí ani doplňkový sortiment jako
např. pouzdra, utěrky, čisticí spreje,
lupy, okluzory, roztoky na kontaktní
čočky, šňůrky, řetízky.
Samozřejmostí je zabezpečení
záručního, pozáručního servisu
včetně úprav a čištění brýlí. Pro naše
klienty nabízíme věrnostní program
včetně servisu zdarma.
(pr)

18041010383

- komplexní služby pro váš zrak
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aneb jsme
s vámi
Konicko ● Kostelecko ● Němčicko ● Plumlovsko ● Protivanovsko u toho...

RYCHLÝ
VEČERNÍK

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

SOUD S EXSTAROSTOU URČIC:

SKONČÍ KONŠEL NA MIZINĚ?
Obec musí zaplatit 1 280 000 korun za odstranění
skládky. Peníze bude chtít po bývalém starostovi

URČICE Více jak dvacet let byl v Určicích starostou. Vystupoval
rázně a sebevědomě, působil vždy dojmem, že má vše pevně
v rukou. Na podzim 2015 však Vlastimil Konšel sám na svoji funkci
rezignoval. Jako důvod tehdy uvedl zdravotní problémy a atmosféru v zastupitelstvu, jehož jednání tehdy byla plná pří a osobních útoků. Nyní má další velký problém. Uplynulé úterý a následně i ve čtvrtek čelil před prostějovským soudem trestní žalobě. Ve
hře je moc. Reálně mu hrozí, že bude muset zaplatit odstranění
skládky, které jen ve své první fázi přijde na 1 280 000 korun!
peníze hradit ze svého rozpočtu a tak
je zřejmě bude vyžadovat po bývalém
zpravodajství
starostovi, který byl za „provoz“ skpro Večerník
ládky odpovědný. Vlastimil Konšel
byl v celé věci už odsouzen trestním
Martin
příkazem. Proti tomu si však podal
ZAORAL
odpor, a tudíž v úterý a následně i ve
Skládka v Určicích u silnice ve čtvrtek zamířil na prostějovský soud k
směru na Alojzov fungovala od sed- hlavnímu líčení.
mdesátých let minulého století až
Konšel: „Vše mi povolil
do roku 1995. Poté byla uzavřena.
odbor životního prostøedí“
Obžaloba Vlastimila Konšela viní, že
navzdory jejímu uzavření umožnil, „Obžalobu odmítám. Po ukončení
aby byl na skládku ukládán další provozu skládky jsem jednal se
odpad, zejména pak stavební suť. zástupci odboru životního prostředí
Jak měly ukázat výsledky odborné magistrátu města Prostějov o možnosti
analýzy, tento odpad měl být i kon- sanace skládky. V roce 1996 nám byly
taminovaný. Obci nyní hrozí, že po úpravy povoleny, načež v květnu 1997
rozhodnutí Ministerstva životního vznikl projekt na rekultivaci skládky,
prostředí bude muset nelegální sk- o čemž všichni zastupitelé Určic
ládku nechat odstranit, náklady na věděli. Na základě toho jsme začali na
první fázi tohoto procesu již byly skládku vyvážet zeminu a stavební suť,
vyčísleny na více jak milion korun. aby se mohl prostor před plánovanou
Další vedení obce, které převzalo rekultivací srovnat. Nikdy mi nebylo
řízení po Konšelovi, nehodlá tyto naznačeno, že by mělo docházet
EXKLUZIVNÍ

k něčemu nekalému. Celá záležitost
je účelová. Je to pouze jeden z projevů
snahy o kriminalizaci zástupců samospráv,“ vyjádřil se Vlastimil Konšel.
Rekultivace trvající dvacet let?

Obžaloba argumentovala zejména
rozsahem skládky. Součástí spisu
jsou fotografie, které jednoznačně
ukazují, že se skládka od roku 1995
nebývale rozrostla. „Myslíte si, že
sanace a rekultivace skládky mohou
probíhat dvacet let, že lze skládku
neustále zvětšovat, aniž byste na
ni získali například stavební či jiná
povolení?“ ptala se soudkyně Adéla
Pluskalová. Na tyto otázky hledal
bývalý starosta Určic odpověď
poměrně těžce. „Přiznávám se, že
jsem nevěděl, na základě jakého povolení se může právě zemina či suť
vyvážet na skládku. Vycházel jsem
v tomto ohledu z vyjádření odboru
životního prostředí prostějovského
magistrátu. Připouštím, že jsme po
studii měli v celém projektu dále
pokračovat a požádat o stavební
povolení. Rozhodně však odmítám, že bych za uložení odpadu na
skládku inkasoval nějaké peníze,“
reagoval Vlastimil Konšel, jehož
slova o jednání v dalším průběhu
dokazování potvrdily i úřednice
z příslušného odboru Magistrátu
statutárního města Prostějov.

VYHRAJTE LÍSTKY NA...

na čarodějnice s Wohnouty a Vojtou Kotkem

O

ARM

ZAD

PLUMLOV V pondělí 30. dubna od 16:00 hodin odstartuje program 18. ročníku Sletu čarodějnic. V kempu
Žralok jej bude pořádat Spolek Plumlovského nadšenců. A díky Večerníku máte šanci být u toho ZADARMO!
Krátce po zmíněné šestnácté hodině uvidíte Čarodějnice v akci a nedlouho poté bude zahájen Zelínin čarodějnický
víceboj, v rámci kterého si budou děti moci zasoutěžit v několika disciplínách. V sedmnáct hodin vystoupí známý herec
a režisér Vojtěch Kotek s kapelou TH!S, o hodinu později bude vyhlášena Miss malá čarodějnice a za další půlhodinku
se rozjede orientální fakírská show. Od 19:30 hodinvystoupí známá kapela Wohnout, po jejím koncertu budou následovat ohňová show a samotné pálení čarodějnic. Celou akci zakončí vystoupení skupin Jaksi Taksi a Kabát revival
Morava. Připraven bude rozsáhlý stánkový prodej.
Vstupné vyjde dospělé na 100 korun, děti do 15 let 30 korun. Děti do 6 let mají vstup zdarma. To můžete mít i vy, třebaže
jste šesté narozeniny oslavili před notnou dávkou let. Stačí, pokud správně odpovíte na naši otázku.
Naše soutěž probíhá ve dvou dějstvích. A jestliže odpovíte správně na níže položenou otázku, může se hned pět
vás těšit ze 2 VOLNÝCH VSTUPENEK.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 1. KOLO ZNÍ:

VOJTĚCH KOTEK V KAPELE TH!S HRAJE NA...
a) bicí b) vozembouch c) basovou kytaru
Své odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „CARODEJNICE“. Můžete
nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se
dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKA 19. DUBNA, 12.00 hodin. PRVNÍ PĚTICI VÝHERCŮ zveřejníme
v příštím čísle Večerníku, kde také na stránce „společnost“ najdete soutěžní otázku s číslem dvě.

Vlastimil Konšel se svým právním zástupcem před prostějovským soudem.
Foto: Martin Zaoral
Kde se vzal toxický odpad?

To však nebylo vše. Pochybnosti
totiž zůstávaly také ohledně druhu
vyváženého odpadu. Inspekce na
místě zjistila kontaminaci půdy látkami, které běžná zemina nemohla
obsahovat. „Je možné, že se tyto látky
do půdy dostaly již před uzavřením
skládky v roce 1995. Tehdy se na
ni vyváželo úplně vše. Není také
vyloučeno, že nebezpečné látky mohl
na nezajištěnou skládku někdo přivézt
přes pole,“ hledal příčiny tohoto problému Konšel. Obžaloba naopak kontrovala tím, že vzorky pro analýzu měly
být odebírány v místech, kam skládka
v roce 1995 ještě nesahala a že by takové množství odpadu nebylo možné
na skládku „přes pole“ dovézt...
Vyváželi všichni...

Faktem je, že skládku ve své době
využívalo mnoho občanů nejen
Určic. „I já jsem v minulosti odpad na
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skládku po demolici vyvezl. Vše měl na
starost bývalý starosta, který prezentoval, že se ukládání odpadu děje
v rámci rekultivace,“ vyjádřil se u soudu Petr Kouřil, současný starosta.
Problémy s inspekcí Ministerstva životního prostředí začaly
až po podnětu jednoho z občanů
Určic, kterému se nelíbilo, že na
skládku vyváží odpad i stavební
společnost provádějící rekonstrukci místní kanalizace.
Tehdejší vedení Určic se hájilo v tom
smyslu, že se jednalo pouze o provizorní řešení, neboť kvůli dotacím
bylo třeba celou záležitost řešit co
nejrychleji. Odpad z vybagrované
kanalizace měl být následně
převezen jinam. „Tak se i stalo,“ potvrdil Konšel.
Rozsudek ani po mnohahodinovém jednání rozprostřeném
do dvou dnů nepadl, hlavní
líčení bylo odročeno na pondělí
30. dubna.

Premiéra hry
na základì
skuteèných událostí
Němčice nad Hanou (mls) - Divadelní soubor Na štaci z Němčic
nad Hanou vystoupil uplynulou
sobotu 7. dubna v „domácím“
sále kina Oko s premiérou nové
autorské hry Převýchova v díře.
Inscenace je inspirována autobiografickým románem Ladislava Vrchovského Z podzemí ke slunci.
Hra vypráví příběh chlapce, který
se v roce 1948 narodil členům západního odboje. Rodinný původ
zásadně ovlivnil jeho život v podmínkách totalitního komunistického režimu. V románu i v jevištní adaptaci vystupují buď skutečné osoby, nebo osoby pouze se
změněnými jmény, se kterými se
Ladislav Vrchovský během svého
života setkal. Řada situací, které se
objevily v představení, se odehrála i ve skutečnosti, tak jak ji diváci
viděli.

Vstoupily do svazku obcí
Mořice (mls) - Zastupitelstvo
Mořic schválilo připojení obce
do dobrovolného „Sdružení obcí
střední Moravy“. Slibují si od toho
možnost čerpání dotací na projekty potřebné pro obec. Členský příspěvek ve sdružení činí necelé tři
tisíce korun ročně.

Vysadí další stromy
Smržice (mls) - Loni pokácené
topoly ve sportovním areálu ve
Smržicích by v dohledné době
mělo nahradit dvacet jeřábů a jedenáct buků. Zároveň proběhne
výsadba nového urnového háje.
Opraveny budou i přístupová cesta
na hřbitov a kaplička u něj.

Vybudují novou halu
Čelechovice na Hané (mls) Smržická firma SEMO postaví
na katastru Čelechovic na Hané
novou halu pro třídicí linku. Hala
vznikne v průmyslovém areálu na
okraji obce u silnice ve směru na
Stařechovice.

V Určicích hořel hnůj!

URČICE V průběhu uplynulého
čtvrtka vyjížděli hasiči v celém
Olomouckém kraji k sérii požárů
ve volné přírodě. Jeden případ byl
také zaznamenán na Prostějovsku,
konkrétně v Určicích.
„Hlášení o jednom z požárů přijalo
operační středisko HZS Olomouckého
kraje ve 12:13 hodin v Určicích. Na místo vyjeli profesionální hasiči z Prostějova
i ti dobrovolní z Určic, Plumlova, Brodku
u Prostějova a Vrahovic, kteří po příjezdu
zjistili, že hoří hnůj a sláma v silážní
jámě. Majitel zajistil na místo nakladač,
který hnojiště rozhrabával a hasiči ho
postupně dohašovali,“ uvedla k celé
události Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje. Jak dále prozradila,
podle všeho došlo k samovznícení hnoje,
výši škody hasiči zatím neuvedli. (mik)

Nakladač rozhrabával hořící hnůj v Určicích, hasiči pak požár postupně zlikvidovali.
Foto: HZS Olomouckého kraje

zjistili jsme
BEDIHOŠŤ, KRALICE NA HANÉ
Do mapy cyklostezek na Prostějovsku brzy přibyde další významná
komunikace. Už od minulého roku
se pracuje na stezce, která by měla
propojit Kralice na Hané a Bedihošť.

Martin ZAORAL
„My máme hotovou stezku v ulici Bedihošťská, zatímco v Bedihošti je dokon-

čen úsek od školy po hřbitov,“ nastínil
pro Večerník aktuální situaci starosta
Kralic na Hané Petr Neoral. Zbývá tedy
dodělat zhruba kilometr dlouhý úsek
spojující obě obce. Ten povede po zbrusu novém silničním mostě přes říčku
Valovou.
„Starý most, který je v havarijním stavu,
se zbourá a vyroste tu nový. Původně zde měly být mosty dva, nicméně
zdravý rozum zvítězil a nakonec zde
bude most jediný. Bude rozdělen na
část pro řidiče a pro cyklisty, díky čemuž
se významně ušetří. Jeho stavba bude

v režii Olomouckého kraje, začít by se
s ní mělo asi v srpnu,“ dodal Petr Neoral
s tím, že celkové náklady na výstavbu
stezky vyjma mostu přijdou na zhruba
5 milionů korun, přičemž na stavbu
mostu již Olomoucký kraj vyčlenil více
jak dva miliony.
Pro Bedihošť to bude další z řady cyklostezek propojujících obec s okolím. Už
řadu let vede do Bedihoště stezka z Prostějova končící u FTL, postupně přibyly
i spojnice s Hrubčicemi a Čehovicemi.
Hojně využívanou cyklostezkou jsou
s Prostějovem propojeny i Kralice.

Cyklostezka z Bedihoště do Kralic zatím končí u místního hřbitova. V pozadí je
i most přes řeku Valovou, který by měl být letos zbourán a nahrazen novým.
Foto: Martin Zaoral

18040510369

Kralice a Bedihošť cyklostezka spojí ještě letos

.521,.$
Pro zlato do Mostkovic
V době od 5. do 9. dubna se dosud
neznámý pachatel vloupal do rodinného domu v Mostkovicích, kam
vnikl dosud nezjištěným způsobem.
Objekt poté prohledal a odcizil z něj
tři zlaté přívěsky. Při pohybu pak
poškodil jedny interiérové dveře.
Škoda způsobená odcizením věcí
byla vyčíslena na 5 000 korun, poškozením dveří byla způsobena škoda 1 600 korun.

Poškodil kamery
Minulý čtvrtek 5. dubna v ranních
hodinách poškodil dosud nezjištěný pachatel v areálu zemědělského
družstva v obci na Prostějovsku kamerový systém monitorující areál.
Neoprávněnou manipulací s rozvody kamerového systému došlo k poškození šesti kamer. Tím byla družstvu způsobena škoda, vyčíslená
předběžně na sedmnáct tisíc korun.

Na dálnici s 2,99 promile
V neděli 8. dubna ve 22:35 hodin
kontrolovali policisté osobní automobil značky Volkswagen na nájezdu na dálnici D46 ve Vranovicích-Kelčicích. Šestadvacetiletý řidič
jevil zjevné známky podnapilosti,
nebyl schopen stát bez opory, nesouvisle a špatně artikuloval, měl
nekoordinované pohyby a byl z něj
cítit zápach alkoholu. Provedenou dechovou zkouškou policisté
u muže změřili hodnotu 2,99 promile alkoholu. Protože muž nebyl
schopen podrobit se nezbytným administrativním úkonům, byl na místě zadržen a k vystřízlivění umístěn
do policejní cely. Ihned také přišel
o řidičský průkaz.

zprávy z regionu

Hotovost i cigarety

18041310392

V přesně nezjištěné době během
noci ze středy 11. na čtvrtek 12.
dubna se dosud neznámý pachatel
vloupal do prodejny smíšeného
zboží v obci na Konicku. Po násilném překonání vstupních dveří
pachatel z prodejny odcizil drobné
mince v hodnotě přibližně 300 korun a 190 krabiček cigaret různých
druhů. Přesné množství odcizených
věcí a výše způsobené škody budou
vyčísleny po provedení inventury.
Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
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ZLATOU
VAŘEČKU SI VYVAŘILI HASIČI Z OTINOVSI
Po přesunu termínu i místa počet soutěžících družstev vzrostl na jednadvacet
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník

Martin ZAORAL

DRAHANY To tady ještě nebylo! Uplynulou sobotu se v Drahanech
konal již devatenáctý ročník soutěže pětičlenných družstev ve
vaření na otevřeném ohni bez použití polotovarů. Za bezmála
dvacet let však ještě nikdy nikdo na tuto akci nedorazil v kraťasech
a tričku, jako tomu bylo letos. Vařečka, která se tradičně konala
v únoru, tentokrát totiž proběhla až v polovině dubna. Změnilo
se i místo konání. Les v místní části Japonsko vystřídalo okolí fotbalového hřiště. Ohlasy na změnu byly vesměs pozitivní, ač těm
nejodolnějším „zima v lese“ přece jen trochu chyběla. Večerník
u toho stejně jako v minulých letech nechyběl...
Zlatá vařečka se obvykle konala buď
v krutém mrazu, nebo se topila ve
všudypřítomném bahnu. Ve srovnání s předchozími ročníky měli letošní
soutěžící podmínky skutečně luxusní:
slunce a zejména teploty kolem dvaceti stupňů Celsia. Nad nulou!
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Vychutnalo si je letos jedenadvacet
pětičlenných družstev, což bylo hned
o šest týmů více než loni. Do branného závodu se pak ve dvou kategoriích
zapojilo celkem třiatřicet tříčlenných
družstev. I v tomto ohledu se tedy
účast výrazně zvýšila. „Pro změnu

jsme se rozhodli z toho důvodu, že
v původním termínu byla letos hrozná zima a foukal silný vítr. Do toho
nám v Japonsku popadaly stromy
a nemohli jsme zcela zajistit bezpečnost soutěžících. Když se nám navíc
týmy začaly odhlašovat kvůli nemocem, bylo rozhodnuto a vařečku jsme
přesunuli na později,“ vysvětlila Jitka
Zelinská z pořádajícího SDH Drahany. Vzhledem k tomu, že po několika
větrných kalamitách nebylo možné
garantovat bezpečnost v lese, rozhodli
se organizátoři přesunout Zlatou vařečku k místnímu fotbalovému hřišti.
Vítězství v této soutěži loni putovalo
do Konice, letos zvítězil tým z Otinovsi. Ten už v předchozích ročnících
vždy patřil mezi nejlepší. „V nedávné
době jsme byli dvakrát druzí, ale zvítězili jsme vůbec poprvé v historii,“
radoval se patnáctiletý David Grmela, který s týmem Burlaků zužitkoval
recept své maminky na přípravu ku-

řecího masa, který však upravil dle
svého. „Místo červené jsme tam dali
zelenou papriku, přidali smetanu a naopak jsme vynechali hříbky,“ zmínil se
Grmela, který zřejmě porotu zaujal
i vtipnou prezentací svého receptu.
Hasiči z Otinovsi přitom tvoří partu,
která při sobě drží už řadu let a nesbírá
úspěchy jen na Zlaté vařečce, ale třeba
i v soutěži Plamen.
Na druhém místě skončili Závisláci
z Protivanova se svým Pepřovým kotlíkem. „Základem našeho receptu bylo
marinované maso, velké množství česneku a samozřejmě i koření,“ vysvětlila
třináctiletá Nikola Marková, která si recept vyhledala na internetu. „Doma nekuchtím, nicméně na škole v Plumlově
máme povinný předmět, který se jmenuje ´kuchyňky´, a díky němu jsem se
vařit naučila,“ prozradila.
Radost ze třetího místa měli určitě
také Protiváci z Protivanova, kteří
připravili Čínský mls s bramboráky.
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3x foto: Martin Zaoral

Zloděj chce také stavět
V přesně nezjištěné chvíli od 6. do
9. dubna se dosud nezjištěný pachatel vloupal do rodinného domu
v rekonstrukci v Nezamyslicích.
Násilným překonáním vrat do dvora získal pachatel přístup do celého
domu. Ten prohledal a odcizil z něj
míchačku betonu, stavební kolečko, hliníkový žebřík, osm pytlů
cementu, šest pytlů omítky, příslušenství k rozvodům vody a jiné
drobné věci. Majitel domu způsobenou škodu vyčíslil na 16 440
korun. V případě dopadení a odsouzení pachateli tohoto skutku za
přečin krádeže hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.
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„Recept jsem dal dohromady s naší
vedoucí. Doma občas sám něco uvařím, takže to nebyl pro nás problém.
Do kotlíku jsme dali vodu, maso, zeleninu, cibulku, přidali orestovanou
papriku, pórek a rajče, vše jsme to smíchali, zahustili a dochutili kořením,“
představil „bronzový“ recept sedmiletý Štěpán Holub.
Během Zlaté vařečky účastníci
i tentokrát změřili své síly také
v branném závodě. Mezi staršími
žáky v konkurenci sedmnácti týmů
loňské vítězství obhájil domácí tým
Drahan vedený Eliškou Vymětalovou.
Mezi šestnácti mladšími družstvy pak
zvítězilo družstvo Martiny Sekaninové z Protivanova, loňští vítězové této
kategorie ze Štětovic v čele s Petrou
Podborskou tentokrát postoupili mezi
starší, kde obsadili třetí místo.
Po změně místa a termínu konání
Zlaté vařečky se nabízela otázka,

kde, jak a zda vůbec se bude Zlatá
vařečka konat příští rok. „Určitě se
do toho pustíme znovu, musíme přece udržovat tradici a navázat tak na odkaz našich členů, kteří akci založili. Po
předběžné dohodě s vedoucími jednotlivých týmů se téměř jistě opět sejdeme tady na hřišti. Co se týče termínu, zřejmě i ten se posune blíž k jaru,
ale o tom se ještě bude jednat,“ nastínil
Tomáš Petržela z SDH Drahany.


 
 

1. Protivanov I.
2. Vrahovice
3. Protivanov II.
 

1. Drahany
2. Mostkovice
3. Štětovice
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OHROZIM Minulou středu 11.
dubna po sedmnácté hodině došlo přímo v křižovatce silnic mezi
Ohrozimí, Plumlovem a Prostějovem ke srážce dvou osobních automobilů. Jak se ale naštěstí ukázalo,
nehoda se obešla bez zranění.
„Sedmačtyřicetiletý řidič vozu Opel
Corsa při jízdě od Prostějova v křižovatce odbočoval na vedlejší komunikaci k Plumlovu, nedal však přednost
protijedoucímu automobilu značky
Škoda, jedoucímu po hlavní komunikaci od Ohrozimi k Prostějovu. Došlo
ke střetu přední části Opelu s levým
bokem škodovky. Při dopravní nehodě nedošlo ke zjevnému zranění osob.
Jednadvacetiletý řidič škodovky přes-
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to uvedl, že sám podstoupí preventivní lékařské vyšetření,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 55 000 ko-

run. „Alkohol u obou řidičů policisté
vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Přestupek řidiče vozu
Opel bude k dořešení předán příslušnému správnímu orgánu,“ doplnil
František Kořínek.
(mik)

MOSTKOVICE, HLUCHOV K dalším dvěma případům
střetu vozidla se zvěří vyjížděli policisté skupiny dopravních nehod uplynulou středu 11. dubna mezi osmnáctou a dvacátou hodinou. U Mostkovic srážku
nepřežila srna, na místo si pro ni museli přijet myslivci.
V prvním případě se jednalo o střet vozidla Škoda Citigo se
srnou mezi Mostkovicemi a Smržicemi. „V šest hodin večer
třiačtyřicetiletý řidič na srnu náhle vyběhnuvší z levé strany
nedokázal zareagovat a porazil ji. Srna střet nepřežila a na místě
si ji převzal člen místního mysliveckého sdružení. Způsobená
škoda byla předběžně vyčíslena na 43 500 korun,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ve druhém případě deset minut před dvacátou hodinou srna
náhle z pravé strany vyběhla do cesty šestatřicetileté řidičce vozu
Škoda Superb na silnici mezi Hluchovem a Kostelcem na Hané.
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PROTIVANOV V neděli 1. 4. 2018
uplynulo 150 roků od narození
rodáka z Protivanova, kněze, politika, historika, publicisty, pedagoga
a hudebníka Mons. Prof. PhDr.
Aloise Kolíska, popularizátora lidové kultury, propagátora československé vzájemnosti, organizátora
národních mariánských poutí do
Lurd a Říma. Tuto neděli 22. dubna
mu na kostele v Protivanově odhalí
pamětní desku.

Martin ZAORAL

Alois Kolísek se narodil 1. 4. 1868
v Protivanově a zemřel 25. 8. 1931
v Brně. Byl to jeden z nejvýznamnějších
kněží v tehdejším Československu a jeho
životní dílo je skutečně obdivuhodné.
Stal se historickou osobností celostátního dosahu a zapsal se nesmazatelným
písmem do dějin českého i slovenského
národa.
Na Bílou sobotu položili zástupci Kolískova rodného Protivanova věnce na jeho
hrob, který se nachází u poutní baziliky
Nanebevzetí Panny Marie na Svatém

dráze a plánuji také výstavu kopií
dokumentů z diecézního archivu Biskupství brněnského,“ upozornil zastupitel
Protivanova Alois Kolář.
Slavnostní odhalení pamětní desky
bude probíhat za účasti představitelů
církve, obcí farnosti a Olomouckého
kraje. Odhalení desky provede světící
biskup brněnský a titulární biskup
litomyšlský Pavel Konzbul.

RODINNÁ TRAGÉDIE: 

protisměru a poté mimo komunikaci,
kde upadl. Při havárii utrpěl řidič zranění, se kterým byl hospitalizován v prostějovské nemocnici,“ popsal karambol
motorkáře František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Ke zranění dalších osob naštěstí nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody
na motocyklu Yamaha byla předběžně vyčíslena na dvacet tisíc korun.
Alkohol u řidiče policisté vyloučili
provedenou dechovou zkouškou.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou
předmětem dalšího šetření,“ dodal policejní mluvčí.
(mik)
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Hostýně. Stalo se tak v předvečer výročí
narození této nesporné osobnosti.
Oslavy 150. výročí narození kulturního
činitele a publicisty vyvrcholí v neděli
22. dubna slavnostním odhalením
pamětní desky, která bude umístěna na
chodbě za vstupním portálem v kostele
Narození Panny Marie v Protivanově.
„Součástí programu budou prezentace
a přednášky o jeho rozmanité životní

URČICE Rychle jedoucí motorkář,
a k tomu všemu ještě mladý a nezkušený řidič. Kombinace, která
je sama o sobě nebezpečná. Poblíž
Určic se minulý čtvrtek „vysekal“
mladý řidič motocyklu. Navíc utrpěl zranění, se kterými byl hospitalizován v nemocnici.
„Ve čtvrtek dvanáctého dubna po sedmnácté hodině došlo z dosud přesně
nezjištěných příčin na komunikaci mezi
Určicemi a Alojzovem k havárii devatenáctiletého motocyklisty. Řidič zřejmě
z důvodu nepřizpůsobení rychlosti jízdy
stavu a povaze vozovky nezvládl řízení,
po projetí pravotočivé zatáčky přejel do

QPQÃMJMBßFOB
>>> dokončení ze strany 3
Sdílnější nebyli ani hasiči a lékaři
záchranky. „Tuto událost nelze z naší
strany podrobně komentovat, protože
ji vyšetřuje policie. Mohu jen potvrdit,
že se jednalo o mladou ženu. Na místo
zásahu byla ihned vyslána letecká
záchranná služba a pacientku v kritickém stavu jsme transportovali na popáleninové centrum do Brna,“ uvedla

pro Večerník Lucie Urbanová, tisková
mluvčí Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje. „Nemohu vám
sdělit žádné podrobnosti,“ zkonstatovala Vladimíra Hacsiková, mluvčí
krajských hasičů.
Večerník vyrazil zjišťovat podrobnosti
i přímo do Němčic nad Hanou, ale ani
tady jsme úspěšní nebyli. Místní toho
o události sami moc nevěděli... (mik)

   

„Oba manželé byli naprosto pohodoví,“ kroutí hlavou sousedé

➢ z titulní strany

SMRŽICE Předminulý čtvrtek 5.
dubna v noci se ve Smržicích stala
tragédie, kterou si nejen místní
nedokáží nijak vysvětlit. Mezi dvěma
seniory došlo k náhlé rozepři, muž
svoji manželku nožem pořezal
na krku, vzápětí ovšem udělal to
samé sobě. Vrcholem krvavého
incidentu byl jeho skok z balkónu
v prvním patře jejich rodinného
domu v ulici Blíšťka. Zatímco muž
druhý den v nemocnici na následky
mnohačetných zranění zemřel, jeho
manželka pokus o vraždu přežila a je
již v domácí péči svého syna.

„Újma v tomto případě byla vyčíslena na třináct tisíc korun. MICHAL KADLEC
Srna z místa utekla. Ke zranění osob při těchto dvou nehodách „Kriminalisté zahájili v těchto dnech
nedošlo. Alkohol policisté u obou řidičů vyloučili provedenými úkony trestního řízení pro zvlášť
dechovými zkouškami,“ doplnil tiskový mluvčí.
(mik) závažný zločin vraždy ve stádiu poku-

su,“ prozradil minulé pondělí médiím
Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. „V nočních hodinách pátého
dubna jsme přijali prostřednictvím
linky 112 oznámení starší ženy
z Prostějovska, která uvedla, že byla
doma v bytě napadena manželem,
který ji pořezal nožem na krku. Zraněné
ženě se podařilo útoku ubránit, schovat
se a zatelefonovat o pomoc. Mezitím
se její manžel rovněž pořezal na krku,
poté vyskočil z balkonu v prvním poschodí. Na následky zranění po několika
hodinách v nemocnici zemřel. Motiv
tragédie kriminalisté vyšetřují,“ popsal
rodinnou tragédii Hejtman.
Na místě neštěstí zasahovali lékaři
prostějovské i olomoucké záchranky.
„Při této události se jednalo o napadení
a následné ublížení si na zdraví. Na místo byla vyslána posádka rychlé zdravotnické pomoci z Prostějova a lékařská

posádka z Olomouce. Muže museli
lékaři na místě resuscitovat, načež po
obnovení životních funkcí a stabilizaci stavu byl transportován lékařskou
posádkou do Fakultní nemocnice Olomouc na oddělení urgentního příjmu.
Tam byla přivezena i žena s řezným
zraněním,“ sdělila Lucie Urbanová, tisková mluvčí Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje.
Násilný čin nakonec dopadl skutečně
tragicky paradoxně pro samotného
útočníka. „Starší muž byl v naší nemocnici hospitalizován s mnohačetnými
poraněními. I přes veškerou snahu
a lékařskou péči však svým zraněním
v ranních hodinách v pátek šestého dubna podlehl. Ženu, která utrpěla řezné
zranění na krku, jsme v průběhu noci
přijali rovněž. Dostalo se jí odborného
ošetření a po několika hodinách pozorování byla propuštěna do domácího
léčení,“ prozradil Večerníku Egon

Havrlant, mluvčí Fakultní nemocnice
Olomouc.
Policisté čin seniora ze Smržic kvalifikovali jako zločin pokusu o vraždu,
nyní ale z důvodu jeho smrti celý
případ podle všeho odloží. Večerník
se po těchto zprávách vypravil
na místo činu. „Nemůžu to pořád
vydýchat. To byli tak naprosto pohodoví manželé, že si nedokážu nijak
rozumně vysvětlit, kvůli čemu se tak
mohli pohádat. A že vůbec pan S. vztáhl na svoji ženu ruku, a dokonce se
sám zabil. Nevím, fakt to nechápu, oba
jsem potkával velice často, když chodili
nakupovat nebo venčili psa,“ svěřila se
jedna ze sousedek. Několik spekulací
o důvodech pokusu o vraždu a následné sebevraždě se však po Smržicích
rozšiřuje. „Co jsem se dozvěděl, tak
manželé v ten den dostali nějakou obsílku ohledně jakéhosi dluhu. Nevím,
jestli to bylo od finančního nebo

nějakého jiného úřadu,“ dozvěděl se
Večerník od muže, který si, stejně jako
všichni námi dotázaní lidé ze Smržic,
nepřál být jmenován. „Říká se tady, že
manželé dostali vyrozumění o exekuci,“ přidává jiný muž další spekulaci.
V pátek po poledni jsme zazvonili
také u dveří domu, kde k tragédii ve
čtvrtek 5. dubna v noci došlo. Nikdo
však neotvíral. „I kdyby vám otevřel
jejich syn, tak vás pošle do háje! Už
vyhodil několik jiných novinářů, byla
tady i televize. Nechte to být, pro celou
jejich rodinu je to hrozné neštěstí. Oba
žili velice slušným životem, nikdy jsem
na jejich adresu neslyšela nic špatného.
Pan S. má taky na parte napsáno, že
jak tiše žil, tak v tichosti odešel,“ prozradila další ze sousedek rodiny, které
do života zasáhla neobvyklá tragédie.
„Muž nebyl v minulosti nikdy trestně
stíhán,“ konstatoval mluvčí krajské policie Libor Hejtman.
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„NĚKDY MI BYLO AŽ TRAPNĚ, JAK SNADNÉ
TO PŘI STUDIU V ČESKU OPROTI ČÍNĚ MÁME“
v průmyslu, či v lékařství. Díky
dlouhodobé spolupráci naší školy s Přírodovědeckou fakultou
Univerzity Palackého mi umožnili, abych se do tohoto výzkumu
aktivně zapojil pod vedením zkušeného supervizora. Jsem za to
velice vděčný! Je až neuvěřitelné,
že někdo tímto způsobem někoho
p p jen
j díkyy tomu,, že má o cepodpoří
lou věc zájem.“ (úsměv)
ƔƔ Co bylo impulzem, proč jste
se začal zajímat právě o chemii?
„To vyplynulo až tady na gymnáziu. Samozřejmě že později jsem si
již musel spoustu věcí nastudovat

sám, nicméně ten původní podnět
byl právě odsud. Velkou roli v tom
sehrála moje učitelka paní Hájková.
Nikoliv náhodou jsem byl součástí
týmu, který ji před čtyřmi lety navrhl na ocenění Zlatý Ámos. To,
že jej nakonec i získala, bylo určitě
oprávněné.“
ƔƔ Co je na tomto oboru tak fascinujícího?
„Hrozně mě baví, že vždy existuje
nějaká přímá zpětná vazba toho,
co se dělá v laboratoři s reálným
světem. Chemici sice vytvářejí
záhadné modely, jako třeba struktury molekul, nicméně tohle vše

můžeme vidět všude kolem nás.
Pokud míchám nějaké dvě sloučeniny, může to někomu připadat
divné a odtržené od reality, přitom
stejný proces třeba právě v tu chvíli
probíhá v mém vlastním těle. Navíc
mi přijde úžasné, jak spolu vše souvisí. Jakmile zjistím jednu věc tady,
tak se mi hned otevřou dveře do
dalších a dalších dimenzí. Takhle
cesta plná objevů je velkou zábavou
i dobrodružstvím.“
ƔƔ Byla během soutěže v Pekingu možnost popovídat si i s ostatními studenty?
„Těch možností byla naštěstí spousta.
Všichni, kteří se tam dostali, byli velmi
nadšení pro svoji práci, ale nejen to.
Každý byl ochotný hovořit otevřeně
a vřele i o čemkoliv jiném. Když jsem
mluvil třeba s čínskými a korejskými
studenty, získal jsem představu o asijském přístupu ke studiu. Ten je diametrálně odlišný od toho, co známe
tady od nás. Asiaté jsou obecně velice
ambiciózní lidé ochotní velmi tvrdě
pracovat. To pro mě byla ohromná

inspirace, protože u nás to člověk zas
až tak často nezažije.“
ƔƔ O čem jste spolu konkrétně
hovořili?
„Zpočátku hlavně o svých pracích.
Přišlo mi přitom fantastické, jakým
způsobem to dokázali podat. Ale
dozvěděl jsem se hodně i o tom,
jak to chodí u nich na školách a co
třeba obnáší přijímačky na vysokou
školu. Někdy mi bylo až trapně, jak
jednoduché to ve srovnání s nimi
máme. Samozřejmě došla řeč i na
to, co dělají ve svém volném čase,
ačkoliv toho tedy opravdu mnoho
nemají...“

ƔƔ Čím se tedy čínský školák zabývá během těch několika málo
hodin, kdy zrovna nestuduje?
„Například hraje na hudební nástroj
či tančí. Jenže i tohle dělá vlastně
v rámci výuky. Celý den stráví studiem a večer chodí na kroužky, které zaštiťuje škola. Jeho aktivity sice slouží
k odpočinku od studia, nicméně jsou
součástí studijního plánu. Dostat se
v těchto zemích k nějakému samostatnému projektu nad rámec všech
těchto povinností je tak podstatně
těžší než u nás. Chce to obrovskou
míru vlastní iniciativy.“
ƔƔ Budete pokračovat ve studiu
na olomoucké univerzitě, kde to
už dobře znáte?
„Nikoliv. Po maturitě vyrazím do
Prahy. Dostal jsem se na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy
a také na Vysokou školu chemicko-technologickou. Možná se ještě
rozhodnu, na kterou z nich půjdu,
ale není ani vyloučeno, že začnu
studovat obě zároveň. A pak se uvidí, pro který směr se rozhodnu...“

vizitka
TOMÁŠ OVAD
✓ narodil se 23. února 1999 v Prostějově
✓ absolvoval ZŠ Jana Železného v Prostějově
✓ od roku 2010 je studentem osmiletého oboru na Gymnáziu Jiřího Wolkera, kde bude
letos maturovat z češtiny, francouzštiny, fyziky,
chemie a matematiky
✓ má dva sourozence, starší sestru
a mladšího bratra
✓ rád čte a velmi rád vaří, je specialistou na palačinky
zajímavost: volný čas nejraději tráví doučováním ostatních studentů, následně má velkou radost, když se mu podaří vzbudit v nich
zájem o chemii, tedy o obor, který u některých z nich spíše budí
zděšení...

„Tomáš Ovad je mimořádně nadaný student, který je výraznou osobností. Spojuje nadprůměrné studijní předpoklady a skvělou motivaci ke studiu. Má mimořádnou schopnost na sobě
cílevědomě pracovat, a v takovém případě, pokud to doprovází vhodné pedagogické vedení, se
nutně musí dostavit i mimořádné úspěchy. Jsem velmi rád, že Tomáš našel vždy podporu od
učitelů gymnázia a jsem také rád, že jeho úspěchy potvrzují správnost některých kroků, které
jsme ve vzdělávacím programu gymnázia udělali. Je to důraz na jazykové schopnosti kombinované s výukou v přírodovědných předmětech a možnost studentů seznámit se se základy
čínského jazyka. Právě kombinaci vysoké úrovně přírodovědných znalostí, výborné angličtiny
a schopnosti pronést několik vět čínsky Tomáš Ovad v Pekingu zúročil. Jsem přesvědčený, že to není jeho poslední úspěch
a že Tomáš bude za několik let výraznou postavou české vědy. Budeme mu držet palce v kariéře vědce i v osobním životě.
Budoucnost naší země je z velké části v rukou takových studentů.“
Michal ŠMUCR,
ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera
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Foto: Martin Zaoral

Po maturitě vyrazím do Prahy. Dostal jsem se
na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy
a také na Vysokou školu chemicko-technologickou.
Možná se ještě rozhodnu, na kterou z nich půjdu,
ale není ani vyloučeno, že začnu studovat obě
zároveň. A pak se uvidí, pro který směr se rozhodnu...

zjistit skutečnou příčinu závažných onemocnění.“
ƔƔ S využitím nanočástic stříbra dlouhodobě experimentují
na univerzitě v Olomouci. Tým
vedený Radkem Zbořilem již zaznamenal celosvětové úspěchy
prezentované v nejprestižnějších
vědeckých časopisech. Předpoj spolup
kládám,, že jjste s nimi nějak
pracoval...
„Ano. Oni mají patent na přípravu nanočástic stříbra takzvanou
Tollensovou metodou. Tyto nanočástice se později dají využít
v různých oblastech, a sice ať už

Student GJW Tomáš Ovad si z finále soutěže v Pekingu přivezl stříbro
PROSTĚJOV Tenhle kluk se ne- ního a krajského kola, které proztratí! Nadšení Tomáše Ovada bíhalo na Pedagogické fakultě
(na snímku) pro odhalování ta- Univerzitě Palackého v Olomouci.
jemného světa chemie je skuteč- Loni v létě pak proběhlo celostátně nakažlivé. Nejde přitom jen ní kolo v Boskovicích, což už byla
o jeho znalosti, které cílevědomě celkem prestižní událost. Tam jsem
rozvíjí, ale zejména o elán, s ja- se umístil na pátém místě, nicmékým je schopen se o své objevy ně jsem byl zařazen do kategorie
dělit s ostatními. Když se k tomu studentů, kteří byli nominováni na
p
přidá schopnost
domluvit se mezinárodní soutěže. Díkyy tomu
olika světových jazycích, jsem byl v říjnu loňského roku vyv několika
nelze se divit, že právě on byl brán do Pekingu.“
ován za Českou republiku ƔƔ Čím myslíte, že právě vaše pránominován
ále prestižní odborné sou- ce v Číně zaujala?
do finále
o mladé vědce v Pekingu. „Oficiální vyjádření sice nemám,
těže pro
V Číně nezklamal, ba právě nao- nicméně si myslím, že to mohlo být
pak. Naa přelomu března a dubna díky jejímu zaměření. Studie v tomvrátil see stříbrnou medailí! A to to oboru se totiž často točí kolem výuž byl skutečně pádný důvod voje nových léčiv, ale já se vydal
ovoru s mladým mužem, trochu jiným směrem. Podle
k rozhovoru
ěmuž snadno získáte do- toho, co jsem slyšel, tak mi
díky němuž
jem, žee naše budoucnost bude také pomohla i moje dobplná pozoruhodných objevů rá angličtina a z toho plyení.
noucí schopnost kvalitně
a zlepšení.
prezentovat to, co jsem
v rámci
mci
zkoumal.“
exkluzivního
uzivního
o
ƔƔ Jak byste svůj projekt
interview
view
stručně charakterizoval?
pro Večerníkk
„Ve svém výzkum jsem se
snažil najít vhodné podmínse ptala
ala
ky pro měření, v nichž lze vytin
Martin
užívat nanočástic stříbra k odhalování látek v hodně nízkých
RAL
ZAORAL
koncentracích. Díky tomu lze
ƔƔ Před
ed pár dny jste se vrátil například ze vzorku krve ješz mezinárodní
inárodní studentské sou- tě lépe a spolehlivěji
těže The
he Beijing Youth Science
Creation
on Competition 2018.
První otázka se tedy přímo nabízí: Jak jste v Pekingu uspěl?
„Ve své kategorií, která se nazývá
Biomedical
dical Science a zabývá se
inovacemi
emi v oblasti lékařských věd,
jsem získal
skal stříbrnou medaili. Jak je
na podobných akcích obvyklé, jedobných
nalo se o skupinové ocenění - určitý
počet lidí
dí získal vždy zlatou, stříbrnou či bronzovou medaili.“
ƔƔ Z České republiky jste byli
ingu vybráni čtyři. Jak dodo Pekingu
padli ti ostatní?
kce se zúčastnily zhruba dvě
„Celé akce
stovky studentů z celého světa a pak
tovka domácích účastníků
ještě stovka
z Číny. Je třeba říct, že česká výprava byla neobyčejně úspěšná. Soutěžních kategorií bylo pět, v každé
z nich bylo zhruba čtyřicet lidí. Studentka z Pardubic si ve stejné kateko já domů odvezla rovněž
gorii jako
ou medaili. Další dva čeští
stříbrnou
chlapci získali v kategorii počítačochnologií dokonce zlato.“
vých technologií
ƔƔ Vaše
še práce se týká využití
nanotechnologií
chnologií při diagnostice
chorob.
b. Kde jste ji prezentoval
vní?
jako první?
ve to bylo ve školním kole
„Nejprve
kolské odborné činnosti,
středoškolské
následně
ně jsem se dostal do okres-
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PETR ČÍŽEK: „ŽÁCI SE MANUÁLNÍ PRÁCE NESMÍ BÁT“
mínkou je, že rodiče žáka uzavřou
s firmou smlouvu, že po vyučení
nastoupí k nim. Od školního roku
2011/2012 poskytuje Olomoucký
kraj stipendia žákům vybraných
studijních a učebních oborů.
Důležité je, že byl opět obnoven
a nastartován zájem o učební obory.
V současnosti se úbytek zastavil,
vidím tedy tuto situaci docela optimisticky.“
ƔƔ Nedávno byly uzavřeny
přihlášky na střední školy. Roste
či se naopak snižuje mezi rodiči
a žáky zájem o střední odborné
školství v poslední době?
„Po období poklesu počtu žáků vycházejících z devátých tříd základních škol, který nastal v období let
2007 až 2012, se zájem o studium
na naší odborné škole v období
2013 až 2016 stabilizoval. V posledních dvou letech pociťujeme mírný
nárůst zájmu, a to nejen v učebních
oborech, ale také ve studijních. Což
nás docela těší a v současné době
s počtem 420 žáků se řadíme mezi ty
větší odborné školy regionu.“

ƔƔ Je nějaký rozdíl v manuální
zručnosti dřívějších a současných
učňů a studentů?
„V současné době nemá většina dětí
možnost přirozeným způsobem
- tedy v rodině a nejbližším okolí
nebo v zaměstnání rodičů - poznávat technický proces a úskalí zpracování výrobků od počátečních
kroků až po výsledný produkt.
Nemůžeme se proto divit, že
v mnoha případech kdysi naprosto běžná šikovnost není u žáků
samozřejmostí. To se samozřejmě
promítá i do současné zručnosti
učňů a studentů, a to nejen naší
školy. S rozvojem praktických
dovedností žáků nelze začínat až
na střední škole. Výuka manuální
zručnosti lidově zvaná „dílny“ se
musí vrátit zpět do základních škol.“
ƔƔ Odborné školství je náročné
mimo jiné i na vybavení. Došlo
v poslední době k modernizaci odborného vybavení na vaší škole?
„Modernizace učeben, odborných
laboratoří a dílen probíhá průběžně
a neustále, a to díky zapojení do

projektů Evropské unie. Díky tomu
byly před dvěma roky na naše dílny
odborného výcviku pořízeny dvě
CNC obráběcí centra v hodnotě
čtyř milionů korun. V současné
době je to nově vybudovaná učebna
Mechatroniky, kde do současné
doby bylo proinvestováno více jak
půl milionu korun.“
ƔƔ S kolika firmami a jakým
způsobem v současnosti spolupracujete?
„Nejvýznamnějším
partnerem
při uplatňování absolventů naší
školy je firma MUBEA - HZP,
s.r.o., která poskytuje žákům již
v průběhu studia stipendia. V uplynulém školním roce mělo s firmou smlouvu 86 žáků studijních
oborů Elektrotechnika, Strojírenství, Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení a učebních
oborů Strojní mechanik, Nástrojař
a Obráběč kovů. Jsme přitom rádi,
že máme možnost ještě více zohlednit požadavky firem a vše upravit
tak, abychom našim absolventům
usnadnili začlenění do pracovního
procesu. Při zajišťování odborného
výcviku žáků spolupracujeme s firmami DT Výhybkárna a strojírna,
a.s., MUBEA Stabilizer Bar Systems s.r.o., Mubea IT Spring Wire
s.r.o., Wisconsin Engineering CZ,
s.r.o., Preciosa a.s., Windmöller
Hölscher, Přidal, s.r.o., Kardanex
a.s., HŽP Prostějov, ELV.S Morava
s.r.o., Kornfeil s.r.o., CZ EIKA s.r.o.,
ELV.S MORAVA s.r.o., Grevis s.r.o.,
Kovo Dluhoš s.r.o., Gala a.s., Toray
Textiles Cenral Europe s.r.o., Maier
s.r.o., Hanakov s.r.o., a další.“

Foto: www.spsasou.prostejov.cz

Podle ředitele „průmyslovky“ se „dílny“ musí vrátit zpět na „základky“

ního se za tuto dobu změnilo ať už
k lepšímu, či horšímu?
„Příčinou dlouhodobého poklesu
učňů je velká nabídka univerzálních
škol s maturitou, obava z náročné
manuální práce a docela prudký
demografický pokles. Situace
v posledních třech letech se ovšem
začíná lepšit. Jedním z důležitých
faktorů jsou stipendijní programy.
Náš největší partner v regionu firma
MUBEA - HZP byla první, která
zavedla pro žáky naší školy finanční
stipendia. Tato jsou diferencovaná
podle ročníků a jsou vyplácena
měsíčně. Výše stipendia je závislá
na studijních výsledcích žáka a jeho
školní docházce. Jeho výše může být
i několik tisíc korun. Jedinou pod-

PROSTĚJOV Před deseti lety končilo na našich učilištích
téměř dvacet tisíc absolventů ročně, loni jich bylo pouze
11 331. Výrazně také klesá přirozená manuální zručnost školáků. Na druhou stranu se každoroční pokles počtu učňů po
letech konečně zastavil. Napomáhá tomu i spolupráce škol
s firmami stejně jako finanční stipendia od Olomouckého kraje. O celé záležitosti Večerník hovořil s ředitelem SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Petrem Čížkem.

EXKUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Martin
ZAORAL
ƔƔ Najít dobrého řemeslníka je
v současné době stále větší problém. Velký zájem o odborně
zdatné studenty mají i strojírenské a stavební firmy napříč celou
republikou. Již zhruba deset let
se přitom mluví o problémech
učňovského i středního odborného školství. Co se zásad-

Foto: Martin Mokroš

kteří jsou z tohoto projektu dobře živeni. Zatím můžeme maturantům vzkázat maximálně jako správní ateisté:
´Bůh s vámi´.“
Martin MOKROŠ,
autor je zástupcem ředitele SZŠ
Prostějov a externím spolupracovníkem PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Díky studentské licenci jsem se
v něm mohl legálně zdokonalovat
i doma, čehož jsem hodně využíval.“
ƔƔ Umíte kreslit pouze v počítačovém programu, nebo i klasicky
rukou?
„Kreslím v podstatě celý život už od
mateřské školky. Nikdy jsem nebyl
moc na sport, spíš mě bavilo tvořit
něco rukama. Prošel jsem si prostějovskou ZUŠ a kreslím stále, a sice ať
už v počítači, nebo rukou.“
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Foto: archiv Davida Rozehnala

NEJLEPŠÍ GRAFIK STAVEBNÍCH PRŮMYSLOVEK V ČR:

na to, že bych mohl skončit mezi nejlepšími. Jsem rád, že se to i povedlo.“
ƔƔ Kdy jste v programu ArchiCAD začal pracovat?
„Poprvé jsem tento software doma
na svém počítači otevřel v ´prváku´
na průmyslovce. Věděl jsem dobře,
že se mi coby studentovi pozemního stavitelství bude v budoucnosti
hodit, tak jsem si ho chtěl sám vyzkoušet. Od druhého ročníku se tento program vyučuje u nás na škole.
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PROSTĚJOV Ve čtvrtek 22. března se v Českých Budějovicích
uskutečnil 17. ročník Celostátní
soutěže v projektování pozemních staveb „Práce s grafickými
programy na stavební průmyslovce“, které se zúčastnilo celkem jednapadesát soutěžících
ze sedmadvaceti škol. Prostějov
reprezentovali student 4. ročníku
SOŠ Průmyslové a SOU strojírenského David Rozehnal a student
3. ročníku téže školy Ondřej Laník. Zatímco druhý jmenovaný
v konkurenci starších a zkušenějších soutěžících získal skvělé
9. místo, výjimečně talentovaný i cílevědomý David Rozehnal
celou soutěž ovládl. Následně se
pak ocitl v rámci exkluzivního
rozhovoru pod palbou otázek jižní pohled a 3D náhled secesní
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. budovy Stavební školy v Českých
Budějovicích, kde se soutěž konala.“
Martin ZAORAL ƔƔ
Co myslíte, že o vašem vítězství rozhodlo?
„Nepochybně to byly rychlost
a kvalita zpracování. Myslím, že jsem
uspěl hlavně díky svým praktickým
zkušenostem. Na soutěži jsem totiž
byl již potřetí. Poprvé to bylo víceméně na zkoušku, loni jsem už skončil sedmý a letos jsem si hodně věřil
ƔƔ V čem jste vlastně soutěžili?
„Bylo to ve zpracování stavby v grafickém počítačovém programu ArchiCAD. Letos bylo zadání docela
speciální a obzvláště náročné. Zatímco v minulých letech se kreslily
různé rodinné domy, tentokrát jsme
dostali za úkol zpracovat půdorys,

došlo na naši adresu...

Ptáme se, je tohle normální? Jsou miliardy vyhozené za projekt CERMAT
k něčemu? My, políbení klasickým
maturitním vzděláním, si myslíme, že
se stále jedná o jeden velký nepřipravený a hlavně drahý humbuk, kterého
se ovšem asi zbavíme, až nám vymře
několik generací úředníků na MŠMT
a jejich kamarádů na CERMATU,

( ) *  +   
Na středu 11. dubna se na všech středních školách maturanti mořili s tématy
pří písemce z češtiny, která vypustil do
éteru, tedy spíše do zapečetěné bedny
CERMAT. Bylo jich celkem šest a tak
se dalo psát o Prague Food Festivalu,
o zážitku na lodi s piráty, případně
o únikových hrách, nejoblíbenější záporné postavě, o zdánlivě obyčejném
životě nebo o školní slavnosti. Ponechme stranou, zda šlo o témata ze života,
spíše se podívejme na technickou stránku celé této akce. Přestože je skoro měsíc předem prováděna kontrola serveru
CERMATU, aby v den maturit takzvaně nespadl, došlo k tomu samozřejmě v ostrém termínu, takže maturitní
komisaři se slzou v oku a s nadávkou
na rtu xkrát skenovali dávky maturantů do Prahy, a místo toho, aby ve tři
odpoledne odcházeli s klidem, tak se ze
škol potáceli až ve večerních hodinách.

18041310402
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Lidé v Žešově se dočkají rekonstrukce

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Při listopadovém
setkání s radními na to občané Žešova upozorňovali. Opět a poněkolikáté. Už minimálně od roku
2000 zdejší osadní výbor pravidelně a každoročně žádá vedení
magistrátu, aby nechalo opravit
páteřní silniční komunikaci protínající tuto příměstskou část.
Zubožená silnice plná výmolů už
totiž popravdě řečeno připomíná
komunikaci z dob Marie Terezie. Vypadá to, že zdejší občané se
nyní přece jen dočkali. První etapa
rekonstrukce se sice naplánovala
již na letošní jaro, kvůli uzavírce
Brněnské ulice se ale vše odkládá
až na podzim tohoto roku. „Teď už
by to mělo snad klapnout. Po dlouhých osmnácti letech,“ oddechli si
zainteresovaní.

Konečně se ledy pohnuly! Nutno
ale říci, že i díky výraznému přispění
žešovského osadního výboru. „Je to
už opravdu hodně dlouho, co jsme
začali poslouchat velkou kritiku ze
strany žešovských občanů na téma
páteřní komunikace, která protíná tuto příměstskou část. Oprava
této silnice se skutečně dlouho
odkládala, přednost dostávaly jiné
stavební investice. Před zhruba dvěma měsíci nás navštívil předseda
žešovského osadního výboru a sám
nabídl řešení, jak přispět k rychlejší
realizaci,“ popsal zrod nové dohody Zdeněk Fišer (ČSSD), první
náměstek primátorky statutárního
města Prostějova.

Jak všichni víme, od loňského
roku dostávají všechny osadní
výbory v Prostějově jeden milion korun, který mohou v příměstských částech využít podle
vlastního uvážení. A v Žešově se
rozhodli, že celou tuto částku společně s letošním příspěvkem uvolní právě na zajištění rekonstrukce
první etapy rekonstrukce silnice!
„V radě města jsme se vzápětí rozhodli, že prostějovský magistrát
pak doplatí zbytek potřebných
peněz. Navíc finančně zajistí další
dvě etapy rekonstrukce v příštích
letech,“ prozradil Fišer.
Prostějovští konšelé tak v únoru letošního roku na svém jednání „odklepli“
zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v Žešově. „Po
nové páteřní komunikaci obyvatelé
Žešova volají již nějaký čas, a jak se
ukazuje, na řadě je teď výběr prováděcí
firmy, která by se o novou silnici postarala. Hlavním kritériem pro výběr dodavatele stavby na tuto investiční akci
bude pochopitelně ekonomická výhodnost nabídky. Dalším z navržených
hodnoticích kritérií bude délka záruky
za jakost stavebních prací. Výzvu
k jejímu podání budeme posílat pětici
možných dodavatelů,“ uvedl první náměstek prostějovské primátorky s tím,
že pro hodnocení s ohledem na charakter zakázky nebude využita elektronická aukce.
O co konkrétně v Žešově půjde?
„V plánu je rekonstrukce průtahu
obcí včetně nezbytných oprav stávající dešťové kanalizace a rozšíření
plochy parkovacích i odstavných

stání a také rekonstrukce veřejného osvětlení. Stavební práce budou
z provozně technických důvodů rozděleny do tří etap na rok 2018 a rok
2019,“ nastínil Zdeněk Fišer.
Skutečnost, že po dlouhých letech
se magistrát v Prostějově konečně
„rozhoupal“, vítají samozřejmě
v samotném Žešově. „Rozhodli
jsme se k zásadnímu kroku, jak docílit rekonstrukce naší silnice. Vloni jsme díky přidělenému milionu
korun chtěli vybudovat zázemí na
žešovském hřišti, tuto investici jsme
ale nakonec odložili. Navštívil jsem
primátorku Raškovou a prvního
náměstka Fišera s návrhem, že onen
milion korun společně s dalším milionem na rok 2018 věnujeme na
generální opravu silnice, po jejíž rekonstrukci jsme marně volali strašně
dlouho. Jsem nesmírně rád za všechny naše občany, že návrh osadního
výboru vedení magistrátu přijalo,“
sdělil exkluzivně Večerníku Martin
Vyplel, předseda osadního výboru
v Žešově. „Rekonstrukce páteřní komunikace proběhne na tři etapy, tu
první budeme financovat z větší části právě my z uvedených finančních
prostředků. Letos by se měla silnice
opravit ve směru od bývalého zemědělského družstva až po kostel, tak
se necháme překvapit, jak to město
naplánuje,“ doplnil.
Naplánovaná a už vlastně i vyprojektovaná rekonstrukce páteřní silnice
v Žešově se probírala v radě města
i na poslední schůzi minulé úterý.
„Pouze jsme dolaďovali s vybranou
firmou konkrétnější termíny zahájení
rekonstrukce. Je rozhodnuto, že kvůli uzavírce Brněnské ulice začneme
s opravami v Žešově nejdříve v srpnu,
ale podle všeho až v září tohoto roku,“
uvedl na nedávné tiskové konferenci
prostějovských radních Zdeněk Fišer.
Předpokládaná hodnota předmětné
zakázky na rekonstrukci je celkem
11,1 milionu korun bez DPH.

Zubožená silnice protínající Žešov se konen" zane opravovat. Foto: Michal Kadlec

... A PO OSMNÁCTI LETECH!

ESTAKÁDA SE ROZPADÁ! páteřní silnice až na podzim
zjistili jsme

v tomto případě ŘSD,“ uvedl k problému náměstek primátorky Pavel Smetana, který je zodpovědný za dopravu
v Prostějově. Také jemu Večerník poslal snímky poničené estakády. „Jak je
z fotografií patrné, není stav estakády
dobrý, musíme si však uvědomit, že
ŘSD je limitováno určitým objemem
prostředků, které má ze státní pokladny k dispozici jak na investice, tak na
opravy. A tady se ukazuje, že se zde promítá bohužel nedostatek prostředků
v minulých letech, stejně jako zvýšená
zátěž této významné dopravní tepny
v uplynulých desetiletích. Posouzení
stavu mostu je záležitost pro odborníky. Stanovisko ŘSD jsme si vyžádali,“
ujistil Večerník Pavel Smetana.
„Mägistrát dohlíží především na svůj
majetek, nicméně pokud zjistíme, že
ten ve vlastnictví jiných institucí není
v pořádku, okamžitě na stav upozorňujeme příslušné orgány vlastníků. Stejně
tomu tak bylo v případě zmíněné estakády. Ta skutečně není v dobrém stavu
a je nezbytné, aby Ředitelství silnic a dálnic zahájilo okamžité kroky pro nápravu
tak, aby nedošlo k nějaké mimořádné
situaci,“ doplnil další z náměstků prostějovské primátorky Jiří Pospíšil.
Ředitelství silnic a dálnic zatím nezareagovalo na opakované dotazy
Večerníku.

Dálniní estakáda Haná se rozpadá ped oima. @editelství silnic a dálnic zatím
mlí, prost"jovští radní jsou zd"šeni.
2x foto: tená Veerníku

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Po zřícení Trojské
lávky v Praze začátkem prosince
loňského roku, kdy dva lidé utrpěli těžká zranění, se mnohá města
České republiky dala do rozsáhlých
kontrol mostů ve svých katastrech.
Co kdyby následovala další tragédie? Aniž bychom chtěli cokoliv
zlého přivolávat, měli by nejen
Prostějované vědět, že jedno velké nebezpečí hrozí i tady. Dálniční
estakáda Haná je totiž v zoufalém
technickém stavu!
Není to tak dávno, co policisté šetřili
případ, kdy z estakády spadl na osobní
vozidlo projíždějící v Dolní ulici pod
tímto mostem kus betonu. Byl jen
zázrak, že nezranil řidiče. Během uplynulých dní nám jeden ze čtenářů Večerníku poslal snímky estakády Haná.
Podle nich lez usoudit, že její technický
stav je skutečně vážný!
„Co se týká mostů, je péče o ně včetně
prohlídek upravena prováděcí vyhláškou k zákonu o pozemních komunikacích. Ředitelství silnic a dálnic svoje
povinnosti zcela jistě plní. V silách
města není na stav mostů systematicky
dohlížet. To ale neznamená, že pokud
se objeví podobný případ, že na něj
neupozorníme vlastníka mostu, tedy
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3x foto: Michal Kadlec

Žešova. Rodiče jezdí do Prostějova
s dětmi několikrát denně, a sice jednak do školy, pak také do nějakých
kroužků, nebo do sportovních oddílů. A ti kvůli velkému množství
najetých kilometrů navíc musí hodně hluboko sáhnout do svých peněženek,“ uzavírá exkurzi Večerníku
Martin Vyplel, předseda Osadního
výboru v Žešově.
Náměstka primátorky statutárního
města Prostějov Pavla Smetany se
Večerník zeptal, zda na magistrátu
registrují nějaké stížnosti obyvatel.
„V současné době se situace uklidnila a tudíž již další ohlasy či připomínky ze strany občanů nemáme. Je
jasné, že uzavírka přináší komplikace a omezení, ale je to daň za nutnost
provést rekonstrukci komunikace,
aby odpovídala potřebám současnosti. Osobně vývoj rekonstrukce
pochopitelně pečlivě sleduji, zhruba dvakrát až třikrát týdně se jedu
podívat na to, jak práce pokračují,
zároveň též totéž činí příslušní pracovníci odboru dopravy. A je možno konstatovat, že práce probíhají
podle plánu,“ uvedl Smetana, který
je zodpovědný za dopravu v Prostějově. „Co se týká občanů Žešova,
dopadá na ně uzavírka samozřejmě
nejvíce, stejně jako na občany všech
obcí na trase Prostějov - Mořice. Jiné
řešení ale bohužel neexistuje. Chtěl
bych touto cestou občany požádat
o trpělivost, stavební firma, stejně
jako zaměstnanci magistrátu a kraje
dělají vše, co je v jejich silách, aby se
podařilo akci v co nejkratším termínu zvládnout,“ vzkázal.

Foto: Michal Kadlec

Odbor dopravy prost"jovského ma-gistrátu d"lá všechno pro to, aby pro
motoristy „vyžadonil“ možnost použít
tuto zkratku v Uricích na objízdné
trase. Okolo tam"jšího zem"d"lského
družstva se pesto jezdí i teF.
Foto: Michal Kadlec

budou známy zhruba za dva týdny. Pokud by se přistoupilo k výměně celého
mostu, lze předpokládat prodloužení
termínu na tomto úseku stavby,“ přiznal Jan Zahradníček.
MÁTE VY NĚJAKOU
ZAJÍMAVOU ZKUŠENOST
S UZAVÍRKOU?
NAPIŠTE DO REDAKCE
VEČERNÍKU!

PROSTĚJOV V souvislosti s probíhající opravou Brněnské ulice bude
od příštího pondělí 23. dubna upraveno trasování linky MHD číslo 1 ve
směru z hlavního nádraží na Městský hřbitov v Brněnské ulici.
„Linka pojede z autobusové stanice podle jízdního řádu, z Poděbradova náměstí však odbočí vpravo na zastávku Žeranovská, dále
projede ulicemi Žeranovská, Na Hrázi, Určická, Za Určickou ulicí,
kde odbočí vlevo na místní komunikaci k sídlu firmy PV Auto a na
zastávku Prostějov-hřbitov. Ze zastávky Prostějov-hřbitov bude pokračovat vpravo po ulici Brněnská s odbočením k Agrostavu. Dále
projede jednosměrnou ulicí po místní komunikaci a odbočí vpravo
Za Určickou ulicí a dál bude pokračovat přes ulice Určická, Na Hrázi, Žeranovská na zastávku Prostějov, Poděbradovo náměstí a dále
podle jízdního řádu na hlavní nádraží. Současně se ruší náhradní zastávka u severní zdi hřbitova,“ popsal změnu trasy Miroslav Nakládal,
vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu. Tato úprava
bude platit do 24. června 2018.
(red)

Na h&bitov jinak

Zajímalo nás také, zda je pravda,
že magistrát usiluje o zprovoznění
zkratky na objízdné trase v Určicích okolo tamějšího zemědělského družstva. „Ano, tuto zkratku
bude možno užívat i pro automobily
do 3,5 tuny. V současnosti dobíhá příslušné správní řízení týkající
se stanovení dopravního značení.
V nejbližší možné době bude komunikace připravena k využití, jakmile
budou splněny všechny podmínky,
které pro toto řešení stanoví zákon,“
odpověděl Pavel Smetana.
Dotázali jsme se i zástupce hlavního investora celé rekonstrukce, kterým je Olomoucký kraj. Náměstek
hejtmana pro oblast dopravy Večerníku přiznal jeden náhlý problém,
kvůli kterému by se uzavírka jednoho
z úseků mohla prodloužit. „S průběhem rekonstrukce jsem i přes počáteční problémy s vedením dopravy
a zajištěním dopravní obslužnosti
v rámci možností spokojen. Podařilo se nám dojednat úpravu objízdné
trasy pro zlepšení organizace autobusové dopravy ve Vrchoslavicích
a Mořicích, obnslužnost po této stránce klape,“ konstatoval Jan Zahradníček.
Avšak... „V současné době se provádí
diagnostika mostu přes říčku Hanou
u Mořic. Předběžné výsledky zkoušek
naznačují, že stav opěr je v nevyhovujícím stavu, což může znamenat nutnost
výměny celého mostu. Projektová
dokumentace přitom uvažovala dle
mostní prohlídky v roce 2015 se zachováním opěr. Kompletní výsledky

Na dálniní most u Žešova se už dávno vrhli d"lníci, jeho rekonstrukce je v plném proudu.

EXKLUZIVNĚ

Večerník si projel objízdné trasy, v Němčicích zabloudil!

SI LIDÉ UŽ ZVYKLI. AŽ NA TO ZNAČENÍ...
EXKLUZIVNÍ

PROSTĚJOVSKO Silnice vedoucí z Prostějova přes Brněnskou
ulici až do Mořic na Němčicku je uzavřena. Jak Večerník už
v průběhu tohoto roku několikrát veřejnost informoval,
Olomoucký kraj se právě letos rozhodl pro generální rekonstrukci celé komunikace. To samozřejmě s sebou přináší značné dopravní komplikace. Jak ovšem Večerník minulou středu
na vlastní kůži poznal, objízdná trasa je sice komplikovaná
a pochopitelně i delší, nicméně motoristé si už začínají zvykat.
A na prostějovském magistrátu a rovněž na obecních úřadech
dotčených uzavírkou ubývají také stížnosti občanů.
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC

Obzvláště ti přespolní. „Bydlím tady
přes šedesát let, ale ještě se nestalo,
že bych tolika řidičům vysvětloval
cestu do Prostějova. Mnozí z nich
tady u nás bloudí, protože značení
objízdné trasy je opravdu katastrofální,“ svěřil se nám pan Antonín.
A co bychom to nepřiznali, Večerník
při výjezdu z Němčic zabloudil rov-

Doprava zákaz, doleva taky zákaz. Na píjezdu od Vícem"ic do N"mic nad
Hanou si idii mohou vybrat...
Foto: Michal Kadlec

„Trošku nám zkomplikovala situaci
změna harmonogramu rekonstrukce, protože díky tomu nám uzavřeli
silnici vedoucí do Výšovic z obou
stran, tedy zároveň od Prostějova
a také od Němčic. Původně to mělo
jít postupně. Co se ale dá dělat, naši
občané si už zvykli a pomalu přestávají nadávat. Každý z nás samozřejmě skousává negativní věci, ale
všichni víme, že silnici již bylo zapotřebí opravit. Naši občané se do Prostějova nebo do Němčic dostávají
přes Určice nebo z druhé strany přes
Bedihošť,“ prozradil Jakub Haluza,
starosta Výšovic.
Naše středeční odpolední cesta mířila z Němčic nad Hanou
opět přes Víceměřice a Dobromilice do Brodku u Prostějova,
kde se Večerník znovu napojil
na dálnici. Poslední komplikaci
jsme zaznamenali pod dálničním
mostem u Žešova, kde je provoz
zúžen do jednoho jízdního pruhu. „Zaplaťpánbůh už i tady začali
pracovat, takže věci se hnuly kupředu. Musíme to do toho konce září
nějak vydržet, jinak to ostatně nejde. Jsme sice národ stěžovatelů, ale
jestli chceme něco nového a pěkného, musíme tomu něco obětovat.
Lituji jen mnoho mladých rodin ze

jjaká
aká byla
byla pprojížďka
rojíížďkka objížďkami...
objíížď kam
mi....

něž, díky chybně označené objížďce
jsme se dostali až do přerovského
regionu! „To je snad jediná věc, na
kterou nejen zdejší občané nadávají.
To značení je opravdu na některých
místech velmi chabé. Jinak si už většina obyvatel na uzavírky zvykla,
lamentují už pouze nad tím, že kvůli
objížďkám najedou ve směru na Prostějov mnohem více kilometrů než
jindy. Snažili jsme se už dlouho před
uzavírkou silnice z Prostějova k nám
do Němčic lidem pravidelně vysvětlovat, že nová silnice je potřeba a že to
všichni do toho září musíme vydržet.
Hledala bych na celé rekonstrukci jen
pozitiva. Je to jako v životě, pokud nepřečkáte to horší, nebude vám jednou
lépe,“ praví smířlivě Ivana Dvořáková,
starostka Němčic nad Hanou. „Jinak
lidé od nás teď do Prostějova většinou
jezdí jako vy, tedy přes Víceměřice
a Dobromilice na Brodek, odkud se
napojí na dálnici a jedou až do Prostějova. Pak je tu ještě jedna možnost,
a to přes Hrušku, Tvorovice a Klenovice na Hané. Jenomže tam je silnice
hodně rozbitá, tudíž řidiči raději volí
tu první objízdnou trasu, která je
ostatně nazývána tou hlavní,“ dodává
Dvořáková.
Další obcí, kam je v těchto dnech
se těžké dostat, jsou Výšovice.

ssaaaa
sa
aaaaa

Protože už od začátku rekonstrukčních prací uběhlo půldruhého měsíce, rozhodli jsme se projet hlavní objízdnou trasu, která vede z Prostějova
přes Určice. Poté se můžete stočit buď
do Žešova, odtud se už ale dál nedostanete. Z jedné strany je totiž dělníky
doslova „rozbombardován“ dálniční
most, z druhé strany je pak uzavřena
silnice do Výšovic, která je již vyfrézovaná, a okolo ní se již provádějí
terénní úpravy. „Pak je tu ještě jedna
možnost, jak se dostat do Prostějova bez toho, že by se muselo jet na
Určice nebo přes Vranovice-Kelčice
a zpět po dálnici. Řidiči to mohou
vzít po účelové komunikaci okolo
letiště směrem na Bedihošť, tam se
už ale celá řada našich řidičů ´spálila´. Celý úsek totiž hlídají policisté
a řidiči dostávají pokuty,“ konstatoval Martin Vyplel, předseda Osadního výboru v Žešově. A jelikož Večerník samozřejmě žádnou pokutu
dostat nechtěl, obrátili jsme auto a zamířili ze Žešova zpátky směr Vranovice-Kelčice. Měli jsme totiž namířeno
do Němčic nad Hanou, a jinudy cesta
v tyto dny nevede.
Pokud i vy jedete do Němčic nad
Hanou, máte u motorestu ve Vranovicích-Kelčicích dvě možnosti.
Můžete buď pokračovat rovně
po „staré“ směrem na Brodek
u Prostějova, nebo najet na dálnici
a na ní teprve odbočit na Brodek.
Z této obce pak vede na Němčice
jediná trasa, a to přes Hradčany-Kobeřice, Dobromilice, Doloplazy a Víceměřice.
Jak se Večerník ve středu 11. dubna krátce před šestnáctou hodinou
na vlastní kůži přesvědčil, jde nyní
o velice frekventovanou trasu. „Třesou se nám tady okna, po naší silnici
teď jezdí jedno auto za druhým, a to
včetně kamionů a autobusů. Je to
hrůza, ale vydržet to tady musíme,“
postěžovala si mladá žena ve Víceměřicích.
Ani přímo v Němčicích nad Hanou to řidiči nemají jednoduché.

F o too r e poo r táá ž

Na silnici mezi Žešovem a Výšovicemi byl ve stedu Aby se to nepletlo, tak všechny sm"rovky jsou pe- Za tento snímek by nás policisté asi nepochválili,
odpoledne absolutní pracovní klid. V"íme, že šlo škrtané! Motoristé nemají v N"micích nad Hanou protože byl poízen za jízdy po dálnici. Úsek pod
žešovským mostem je totiž zúžen do jednoho pruhu.
jednoduchou situaci.
snad o náhodu...
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Už jen kytičku na hrob
Vám můžeme dát, chviličku
postát a tiše vzpomínat.

Dne 20. dubna 2018
vzpomeneme
3. smutné výročí od úmrtí
pana Zdeňka MATOŠKY
Za tichou vzpomínku
děkuje otec a bratr
s rodinou.

  ! !

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

Dne 22. dubna 2018
vzpomeneme 30. výročí,
kdy nás opustil
pan František RICHTER
z Čelčic, který by
dne 20. května 2018
oslavil 94 let.
Za tichou vzpomínku děkuje
Lída, Josef a Věra
s rodinami.
K Tvým narozeninám
bychom Ti rádi přáli, ale osud chtěl,
abychom jen vzpomínali.

Dnes, tj. 16. dubna 2018
by se dožil náš milovaný,
pan Bohuslav MACHALA
z Prostějova 90 roků.
S láskou vzpomíná a nikdy
nezapomene rodina.

Dnes, tj. 16. dubna 2018
uplynul třetí smutný rok ode dne,
kdy nás opustil starostlivý a obětavý
manžel, tatínek a dědeček
pan Miroslav POLÁK
z Prostějova
a zároveň dne 23. dubna 2018
by se dožil 79 let.
Děkujeme všem,
kdo vzpomenete s námi.
Manželka Irena, syn Miroslav
a vnoučata Natálka
a Mareček.


 
 



Pohřební služba Pavel Makový

Pondělí 16. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

Dnes, tj. 16. dubna 2018
by se dožil 90. narozenin
pan Miroslav ŠEBESTA
z Dobromilic
a 30. dubna 2018
uplyne 20 let od jeho úmrtí.
Vzpomíná syn
Mirek s rodinou.

Uticho srdce znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Utichlo a šlo spát, budeme
na něj stále vzpomínat.

Dne 19. dubna 2018
uplyne 1. rok, kdy nás opustila
paní Vladimíra ZAPLETALOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
Dík za to,
čím jsi nám v životě byla,
za každý den, který jsi s námi žila.
Tvůj odchod stále bolí, na Tebe
zapomenout nedovolí.

Dnes, tj. 16. dubna 2018
vzpomeneme 20. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Marie KONEČNÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou stále
vzpomíná manžel, syn a dcera
s rodinou.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Dne 13. dubna 2018
jsme vzpomenuli
4. smutné výročí, kdy nás opustila
paní Marie RIEDLOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel Rostislav, syn Petr
a dcera Jitka s rodinou.

Poslední rozlouèení

Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Dnes, tj. 16. dubna 2018
uplyne 1. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Oldřich SLAVOTÍNEK
z Krasic.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka Svatava a syn
Oldřich s rodinou.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít. Láska však
smrtí nekončí, v srdcích Tě
navždy budeme mít.

Dnes, tj. 16. dubna 2018
by se dožil 85 let
pan Milan KARGER
z Prostějova.
Současně je tomu již 24 let
co nás navždy opustil.
Všem, kteří si na něj
s láskou vzpomenou spolu
s námi děkuje rodina Kargerova
a Havlíčkova.

Dne 19. dubna 2018
vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí
paní Elišky KUČEROVÉ
ze Smržic.
S láskou stále vzpomínají
dcery a vnoučata
s rodinami.

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

milujeme vecerník


Tak jak z Tvých očí
zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět do konce života.

Dne 20. dubna 2018
osmý smutný rok od úmrtí našeho
milovaného manžela, tatínka,
tchána a dědečka,
pana Karla KYPĚNY
z Držovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, syn Karel
s manželkou Evou,
vnuci Tomáš a Kája.

Kdo v srdci žije,
neumírá. Tichou a stále bolestnou
vzpomínkou uctíme.

Dne 17. dubna 2018
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Ivan OZANIČ
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s ními. Děkuje
zarmoucená rodina.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít. Láska však
smrtí nekončí, v srdcích Tě
navždy budeme mít.

a 21. dubna 2018
vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí
pana Stanislava HÁJKA,
oba z Obědkovic.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinou.

Dne 20. dubna 2018
vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí
paní Drahomíry HÁJKOVÉ
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Děkujeme všem,
kteří doprovodili
na poslední cestě naši maminku
Anežku PETERKOVOU
ze Ptení
a pohřební službě
pana Pavla Makového
za důstojný průběh pohřbu.
Rodina Peterkova
a Vyroubalova

Děkuji všem příbuzným, přátelům
a známým, kteří doprovodili
na poslední cestě moji maminku,
paní Marii LAKATOŠOVOU.
Zároveň děkuji pohřební
službě paní Václavkové
za vstřícný přístup
a důstojné rozloučení.
Dcera Pavlína.

PODĚKOVÁNÍ

Právě tolik
VZPOMÍNEK
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Dne 18. dubna 2018
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
našeho milovaného syna, bratra a strýce,
pana Jiřího RŮŽIČKY
ze Ptení
a dne 19. května 2018
vzpomeneme
jeho nedožitých 62. narozenin.
S láskou vzpomíná
nejbližší rodina.

gratulace / poděkování / vzpomínky

GRATULACE

Dne 18. dubna 2018
se dožívá 94 let
paní Marie MUZIKANTOVÁ
z Konice.
Vše nejlepší a hodně zdraví
do dalších let přeje
syn s rodinou.

Dne 19. dubna 2018
oslaví 60. výročí svatby manželé
Jitka a Miroslav JANČÍKOVI.
Vše nejlepší a hodně zdraví
do dalších let společného
života přeje dcera Jitka
s rodinou a dcera Milena
s manželem.
Hodně štěstí, zdraví,
lásky, ať nemáš žádné vrásky,
ať se směješ den co den,
ať splní se Ti každý sen, ať máš kolem
prima lidi, co Tě vždy rádi vidí.

Dne 22. dubna 2018
oslaví své 70. narozeniny naše
maminka, babička a kamarádka,
paní Pavla KORBAŘOVÁ
z Prostějova – Krasic.
Všechno nejlepší přejí děti
s rodinami a kamarádka Jana.
Ať úsměv a radost na Tvé tváři
neustále září, dnes narozeniny slavíš,
tak ať se hodně bavíš.
Hodně štěstí, zdraví, lásky... ať nemáš
žádné vrásky, ať se směješ den co den,
ať splní se Ti každý sen,
ať máš kolem prima lidi,
co Tě vždy rádi vidí.

Dne 19. dubna 2018
se dožívá 102 let
paní Josefa SCHLESINGEROVÁ
z Prostějova.
Vše nejlepší k narozeninám
přeje Jožka s manželem,
vnuk Václav s rodinou a vnučka
Alena s rodinou.
Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 22. dubna 2018
vzpomeneme první smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Marie ZEDNÍČKOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují
dcery Dana a Marie
s rodinami.

Daniel Lonek 1949
Prostějov Pondělí 16. dubna 2018
Jarmila Ambrosová 1938 Dětkovice 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Květoslava Švédová 1936
Kostelec na Hané Úterý 17. dubna 2018
Anežka Peterková 1932
Ptení Jaroslav Lutera 1930 Čelčice 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 18. dubna 2018
František Dostál 1944
Čechy pod Kosířem Josef Hanák 1953 Prostějov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Galičková 1936 Hruška 15.00 kostel Hruška
Josef Vaněk 1931
Brodek u Prostějova Marie Chlupová 1928 Ludmírov Milada Příborská 1930 Hluchov
Poslední rozlouèení

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
  ! !

Anna Suchomelová 1944 Hrubčice Pondělí 16. dubna 2018
Božena Kalodová 1925 Kostelec na Hané 12.30 Obřadní síň Prostějov
Poslední rozlouèení

Středa 18. dubna 2018
Baltazar Opálka 1928 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
Prostějov
Prostějov

  ! !

Milan Korčák 1937
Petr Poulík 1950

Pondělí 16. dubna 2018
www.vecernikpv.cz
REALITY

KOUPÍM

milujeme vecerník

SLUŽBY

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

Opravy a úpravy oděvů
v Atriu I. patro
PO, PÁ zavřeno
ÚT – ČT 9-12, 13-16
Tel.: 777 118 123

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Antény Jiříček nabízí až 47 TV programů
bez poplatků. Mob.: 776 340 848
ww.anteny.kvalitne.cz

Provzdušnění a hnojení travnatých
ploch, sečení, práce s křovinořezem,
stříhání živých plotů, thůjí plotostřihem, odvoz bio odpadu, kácení stromů.
603 333 760

Koupím byt 2+1 v OV, západní část GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Stěhování
bez pomoci zákazníka
města. 777 602 873
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Prostějov 604 389 367
KOUPÍM chatu, chalupu v okolí 15 km. a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožit605 541 452
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší 721 344 771. Práce různého druhu.
Prodám byt 3+1 v OV, v centru Pv. ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Tel.: 736 631 702
Čištění kanalizací a odpadů
www.gupv.cz. PO až PÁ 11:00 – 16:00 hod.
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Koupím Škoda 100 nebo 105. Hledám
vůz v dobrém stavu s doklady. Volejte na
tel.: 720 204 000

Hledám ke koupi rod. dům v blízkosti
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
PV. Děkuji 605 913 562
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
Pronajmu byt 1+1, přízemní, kauce. Tel.: a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
608 718 813
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
Koupím byt i v původním stavu. Mobil a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
604 608 790
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Koupím garáž v Prostějově, tel.: 776 561 214
KOUPÍM Škoda Erko - Rapid, Simson,
RD 4+1,garáž,1800m2, samost. k opra- Jawa - ČZ, Babeta, Pařez, Jaweta, Pionýr
vám, klid.ulice - Kostelec n.H. Za 3 mil.kč. a jiné. 736741967
Tel.: 735 261 422

FINANCE

Hledám pronájem bytu 1+1,
tel.: 773 284 726, zn. květen

Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428
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.
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

<<< www.vecernikpv.cz

UZÁVÌRKA
JE V PÁTEK
20. DUBNA
V 10.00 HODIN

řádková inzerce / nabídka pracovních míst
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REKORDNĚ NÍZKÁ

kového počtu nezaměstnaných. Na konci
března bylo evidováno 632 absolventů
škol všech stupňů vzdělání a mladistvých,
jejich počet se ve srovnání s předchozím
měsícem snížil o 50 osob a ve srovnání
se stejným měsícem minulého roku byl
nižší o 293 osob. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 768 uchazečů o zaměstnání, což je 33procent všech uchazečů
vedených v evidenci. Podíl nezaměstnaných osob, to je počet dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do
64 let k obyvatelstvu stejného věku, meziměsíčně klesl o 0,4 procentního bodu

na výsledných 4,0 procenta,“ přidal další
březnová čísla Mikšaník.
V Prostějově zaznamenal úřad práce
vůbec nejnižší nezaměstnanost v historii! „Aktuálně činí 2,8 procenta. Prostějovsko jako jediný region v Olomouckém
kraji vykazuje nezaměstnanost nižší než
celostátní průměr. Pobočka Úřadu práce v Prostějově měla k jedenatřicátému
březnu celkem 2 175 lidí bez práce, z toho
1 174 žen. Je zde 1 880 hlášených volných
míst a jak již bylo řečeno, podíl nezaměstnaných je tam 2,8 procenta,“ uzavřel Jaroslav Mikšaník.
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NEZAMĚSTNANOST
OLOMOUCKÝ KRAJ Během března
tohoto roku celkový počet uchazečů
o zaměstnání v Olomouckém kraji
klesl o neuvěřitelných 8,1 procenta na
17 618 osob, naopak počet hlášených
volných pracovních míst se zvýšil o 3,5
procenta na 9 914 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 4,0 procenta.
Krajské statistiky zaznamenaly i další
historické rekordy v nezaměstnanosti.
K 31. březnu tohoto roku 2018 evidoval
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci celkem 17 618 uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet byl o 1 554 nižší než na
konci předchozího měsíce, ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku byl nižší
o 7 228 osob. Jedná se o nejnižší nezaměstnanost od vzniku krajského uspořádání.
Z tohoto počtu bylo 16 418 dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do
64 let, bylo to o 1 498 méně než na konci
předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku byl jejich počet
nižší o 6 486. V průběhu měsíce bylo nově
zaevidováno 2 022 osob, což je pětadvacet
osob méně v únoru a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně
o 560 osob. Z evidence během března odešlo celkem 3 576 uchazečů. Bylo to o 666
osob více než v předchozím měsíci a o 905
osob méně než ve stejném měsíci minulého
roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném
měsíci nastoupilo 2 395, což je o 564 více
než v předchozím měsíci a o 905 méně než
ve stejném měsíci minulého roku. Přesně
532 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno
prostřednictvím úřadu práce, to je o 166
více než v předchozím měsíci a o 125 méně
než ve stejném období minulého roku, 1
181 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“
poskytl Večerníku základní statistické údaje
za měsíc březen Jaroslav Mikšaník, analytik
trhu práce Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Olomouci.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých
regionech Olomouckého kraje byl podobný - ve všech došlo k poklesu počtu
nezaměstnaných (nejvíce na Olomoucku
o 9,3 %, naopak nejméně na Šumpersku
o 5,9 %). „Ke konci měsíce bylo evidováno na úřadech práce v kraji dohromady 8
423 žen. Jejich podíl na celkovém počtu
uchazečů činil 48 procenta. V evidenci
bylo také 3 035 osob se zdravotním postižením, což představovalo 17 procent z cel-

18011970105

PRODÁM

18032820348

16011421482

ZD Moravan Domamyslice
Vážení přátelé, nabízím 14/12 dní akčSad Mostkovice
ní skup. dovolené v Řecku – letovisko
Prodej jablek
Polichrono, apartmány a studia. Cena
Konzumní i do kvasu
7 790 Kč/os. Výhodou vždy každá 3.
(pro maloodběratele i velkoodběratele) osoba v apart. – platí pouze 4.490 Kč.
Po - Pá: 7.00 – 15.00 hod.
Stravu lze dokoupit. Polopenze, večeře.
Tel.: 602 510 465
Termín: 9.7.-22.7.2018. Možnost i akPřijmeme brigádníky na stříhání
tivního cvičení. Info na tel. paní Stopstromků, více info na uvedeném tel.
ková: 603 445 601, JEŠTĚ VOLNÁ
MÍSTA
Máte problém s vašema nožičkama? Prodejna IVKA, ul. Plumlovská to vyřeší za Prodám objekt u lázní – k dalšímu vyvás. Nabízíme velký výběr obuvi na velmi užití – je vyklizen, velká sleva 8000 Kč.
problémové nohy. Tel.: 603 445 601
Nutno brzy odvést. Tel.: 603 445 601

18030970292

nabídka pracovních míst
Čerpací stanice Shell Prostějov přijme
na dlouhodobou brigádu zaměstnance pro obsluhu za pokladnou.Vhodné
pro studenty od 18 let. Kontakt osobně
Po až Pá od 10 do 14 hodin.
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

Plat (Kè)
20 000 Kč

Provoz
jednosměnný

Kvalifikace
ÚSO s maturitou

Pondělí 16. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

Firma
MUBEA-HZP, Prostějov

Statutární město Prostějov

20 000 Kč
jednosměnný ÚSO s maturitou SPEDITION FEICO, Kralice n/H
25 000 Kč
pružná prac. dobastřední odborné
HOTEL TENNIS CLUB, Prostějov
18 500 Kč
nepřetržitý
nižší střední odborné PROFROST, Prostějov
20 500-25 000 Kč jednosměnný vysokoškolské
Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež, Prostějov
18 000 Kč
dvousměnný
základní+praktická ZOD Ptení
19 000-25 000 Kč pružná prac. doba ÚSO s maturitou ECO Finance Group, Smržice
18 810-28 320 Kč pružná prac. doba vyšší odborné

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

Stájníci/ošetřovatelé skotu
Účetní
Technici - referenti
stavebního úřadu

Pozice
Asistent/-ka výroby
Dispečer/-ka
vnitrostátní dopravy
Kuchař/-ka
Operátor/-ka výrobní linky
Sociální pracovníci

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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

     

HLEDÁTE PRÁCI?

milujeme vecerník


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 až Pá od 10 do 14
hodin.
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

17102621270
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PRÁCI NABÍZÍ
Přijmu pracovnici/pracovníka do
potravinářské výroby. Info v době 7:00 –
9:00 hodin PO-PÁ na tel.: 777 140 103
Hledám nejlépe důchodce elektrikáře
na občasnou výpomoc. Platba hotově.
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
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.
18041320398

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

18040910382
17081710937

Pondělí 16. dubna 2018
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Také šestnácté 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 19. 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



18032260325

!

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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Újezd ul.
Ludmila OBROVÁ, Ohrozim 143
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na koncert v hodnotě 460 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 !
"#$%&'
Jaromír Nohavica
Miloš KRATOCHVÍL, Seloutky 33
Výherce získává: DÁRKOVÉ BALENÍ PIVA V HODNOTĚ 400 Kč.
OSMISMĚRKA
 !
"#$%&'
PONNYCLUB
Sabina RYCHLÁ, Ptení 110
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ pro vyjížďku na koni
v hodnotě 400 Kč.
SUDOKU
SU
 !
"#$%&'
DO
KU
8,5,5,3
Tomáš MIKUŠ, Palackého 470, Bedihošť
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč
KŘÍŽOVKA
 !
"#$%&'
Antonín Dvořák je velmi významně spojen
s hudební historií Olomouce
Veronika KAMENÁ, Pod Kosířem 344, Čelechovice na Hané
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 získává   
   

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili sociálního demokrata
a radního statutárního města Prostějov...

SUDOKU

Výherce získá 
   

18030960286

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

OSMISMĚRKA

Výherce získá 
  

Výherce získá 
v   

Výherce získává  
   

18031560308
1607071/2278

TRADIČNÍ JARNÍ SETKÁNÍ
PŘÍZNIVCŮ ....... RYCHLÝCH KÁR.

SOSNA, ANDĚL, ZETOR, SIFON, MLUVA, OLOVO, ELEMI, TRŮNY, BURZA,
VZDUCH, SUPOT,VENULA, JEANS, OVÁLY, SÉPIE, NORMY, RODEO, ŠMOULA,
VOLNO, ANARCHIE, NOUZE, STRANÍK, PIVOVAR, SOUSED

18032760345

24
zveme vás...

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

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
do 30. dubna
KVĚTINOVÉ VARIACE
výstava obrazů šumperské výtvarnice
Aleny Pecákové
KOUZLO PATCHWORKU
výstava velikonočních výrobků

ZUŠ V. Ambrose



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



Komenského 6, Prostějov
sobota 21. dubna
18:00 POKRAČOVACÍ
TANEČNÍ KURZY
závěrečný večer pořádá DUHA
- Kulturní klub u hradeb)
neděle 22. dubna
10:00 SMEJKO A TANCULIENKA
- KUK, ANI MUK!
nové představení pro děti, plné písniček
i starých hitů

ECHO
Kostelecká 39, Prostějov
sobota 21. dubna
17:00 DOBRÉ SVĚTLO
TAM NAHOŘE, PŘÍTELI!
vzpomínka na nedávno zesnulého Alberta Halmo, o níž se postarají Tiché lodi
a Tomáš Mohr
Přednáška „Velikonoce v rámci církevního roku, tradice a symboly“ se uskuteční ve středu 18. dubna od 17:30
hodin v prostorách Cyrilometodějského gymnázia.

<<< www.vecernikpv.cz
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17.4.

9.00 - 10.00

DS Historia pořádá tuto neděli
22. dubna od 14:00 hodin legendární
akci PROMENÁDA. Sraz účastníků je
před radnicí na nám. T. G. Masaryka.

Klub historický a státovědný v Prostějově zve na přednášku PhDr.
Pavla Fojtíka NEPSANÉ DĚJINY
DRŽOVICKA aneb archeologie
jedné hanácké obce, která se uskuteční v úterý 17. dubna v 17:00 hodin
v sále Státního okresního archivu
Prostějov, Třebízského 1.

Úterý

VEŘEJNOSTI

BRUSLENÍ

sobota 21. dubna:
14:00 TJ Sokol I Prostějov - TJ Dynamo ČEZ České Budějovice „A“ (4. kolo
1. ligy mužů, dvorec u sokolovny na Skálově náměstí).

NOHEJBAL:

sobota 21. dubna:
10:00 Turnaj SuperMasters (turnaj juniorů i dospělých pro řádné členy svazu,
sportovní areál Bedihošť).

KULIÈKY::

sobota 21. dubna:
16:00 TJ Sokol II Prostějov – TJ Fatra
Slavia Napajedla (19. kolo 2. ligy mužů, sk.
Jižní Morava, SH ve Studentské ulici v Pv).
neděle 22. dubna:
10:30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
- SK Kuřim (19. kolo 2. ligy mužů, sk.
Jižní Morava, SH Kostelec na Hané).

HÁZENÁ:

sobota 21. dubna:
14:00 BCM Orli Prostějov Prostějov
– BK Synthesia Pardubice (3. čtvrtfinále extraligy juniorů, hala Sportcentra
DDM Pv).
neděle 22. dubna:
10:00 BCM Orli Prostějov Prostějov –
BK Synthesia Pardubice (4. čtvrtfinále
extraligy juniorů, hala Sportcentra DDM
Pv).

BASKETBAL:

VK UP Olomouc / TJ Ostrava

Divadelní Vinnetou v Konici

akce v regionu...

Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* Tradiční osvětová akce u příležitosti oslav
DEN ZEMĚ spojená s ekojarmarkem se
koná v sobotu 21. dubna od 8:00 hodin.
Nebude chybět ukázka lidových řemesel,
ochutnávka fair trade kávy a pokrmů z biopotravin, aktivity pro děti i dospělé, ukázka
živých zvířat a bohatý kulturní program.
(nám. T. G. Masaryka)

Multikulturní centrum Mozaika
RÙZNÉ...
Raisova 1159, Prostějov
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Pro* v úterý 17. dubna od 17:00 hodin se stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
koná kulturní podvečer s ochutnávkou kompenzační pomůcky, např. polohovací
pod názvem „HOLANDSKÉ SÝRY“
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz poMC Cipísek
můcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* individuální právní poradenství s Mgr.
A. Hálkovou dle objednání, korespon- Českobratrská církev evangelická pořádá
přednášku „Miloš Rejchrt: Jsme tu doma,
denční poradenství zdarma
* individuální poradenství v péči o dítě ale jen na chvíli, aneb proč a jak bychom
se měli angažovat v politice“ ve středu
s Mgr. I. Halouzkovou dle objednání
18. dubna od 17:00 hodin U Kalicha
SONS PROSTÌJOV
1/Kollárova 6, Prostějov.
* v pondělí 16. dubna od 14:00 do
16:00 hodin se koná posezení s kytarou Přednáška „konflikty a jejich řešení“
v režii Lidušky Veselé
II. část se koná v rámci Akademie seniorů
* ve čtvrtek 19. dubna od 8:00 do 11:00 v úterý 17. dubna ve 14:00 hodin v prostohodin se uskuteční výroba z keramické rách LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov.
hlíny v Lipce pod vedením paní Šenkové.
Regionální pracoviště TyfloCentra OloCENTRUM PRO RODINU
mouc v Prostějově nadále poskytuje služnám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin se by nevidomým a slabozrakým občanům
uskuteční první školička - dopolední na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
kroužek typu miniškolky a od 17:00 do
19:30 hodin přednáškové večery dle SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝaktuální nabídky, příprava snoubenců CHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549
777 oznamuje, že poradenské pracoviště
v Prostějově, má provozní dobu: pondělí
a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do
16:30 hodin, čtvrtek jen po předchozí
domluvě. Můžete využít služeb našeho
zařízení v podobě odborného sociálního
poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí).

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

Jarní koncert Dechového orchestru Němčice nad Hanou se bude konat v sobotu
21. dubna v hale Suprovka. V programu zazní nejen koncertní symfonická hudba,
ale i česká popová klasika. V rámci koncertu se představí také žáci tanečního oboru.
Předprodej vstupenek pro veřejnost byl zahájen 9. dubna v městské knihovně.

Jarní koncert Dechového orchestru

S.O.S. - divadelní odbor Sokola Litovel uvede tuto sobotu 21.
dubna od 19:00 hodin v Živnostenském domě v Konici komedii z Divokého západu Vinnetou - Poslední ústřel. Skalpování a chytání dobytka do lasa se v průběhu
představení, které napsal a zrežíroval Petr Linduška, zakazuje. Obzvláště vítáni
budou občané ve westernovém obleku, ať již cowboyové nebo indiáni.

milujeme vecerník


TIPku
PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY

aneb, co se

sdružující nadané hudebníky napříč generacemi v posledních
desetiletích získal řadu významných ocenění, takže jistě bude
o co stát. „Milovníky klavírní interpretace bych pak ráda pozvala na koncert klavíristy Erica Zubera z USA, který je vítězem prestižní klavírní soutěže ve Spojených státech. Ten se
uskuteční příští úterý čtyřiadvacátého dubna v sále školy od
osmnácti hodin,“ přidala Eliška Kunčíková, ředitelka ZUŠ.
Jak poznamenala, stěžejní myšlenkou Prostějovských dnů hudby
je propojit všechny generace, tedy představit žáky místní ZUŠ,
studenty konzervatoří či vysokých uměleckých škol, začínající
hudebníky, ale také renomované umělce. V širokém spektru jejich vystoupení si tak každý jistě najde žánr, který rád poslouchá.
Festival zahrnuje celkem jedenáct koncertů, takže pokud si
chcete poslechnout kvalitní a příjemnou hudbu a podpořit
místní muzikanty, určitě na některý přijďte!

KDY: NEDÌLE 22. DUBNA, 17:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁM. 1, PROSTÌJOV
A máme tady opět festival Prostějovské dny hudby, který
každoročně pořádá Základní umělecká škola Vladimíra
Ambrose pod záštitou primátorky Statutárního města
Prostějova Aleny Raškovi a s finanční podporou magistrátu. První akce - zahajovací koncert „Řekni“ - proběhne již tuto neděli. Pokud ale zrovna nemáte čas, nevadí.
Festival potrvá až do 25. května a na jeho programu je
dalších výborných a zajímavých koncertů více než dost.
Prostějovské dny hudby napíší letos ji šestadvacátý ročník. A za
tu dobu se již stalo tradicí, že právě druhá polovina dubna patří
zahajovacímu koncertu tohoto hudebního festivalu, tudíž ani
tentokrát tomu nebude jinak. Na jaké interprety a ansábly se
tedy můžete těšit?
Festival v neděli 22. dubna zahájí Dechový orchestr ze ZUŠ
Vladimíra Ambrose koncertem nazvaným „Řekni“. Orchestr

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

Galerie Cyril

Vápenice 9, Skálovo nám. 6, Prostějov
pondělí 16. dubna
17:00 KONCERT JANA BURIANA
Jan Burian je známý především jako písničkář. Legendární je jeho spolupráce s Jiřím
Dědečkem, Petrem Skoumalem nebo
Janem Vodňanským. Vydal řadu alb, stál
u zrodu Festivalu osamělých písničkářů, ale
věnuje se také literární tvorbě, píše básně,
cestopisy i fejetony.
úterý 17. dubna
9:30 VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
pravidelné setkání účastníků, další
přednáška z cyklu „České dějiny a jejich
souvislosti“
čtvrtek 19. dubna
15:00 PORADNA SOS
17:00 SETKÁNÍ
S MILANEM OHNISKEM
Pokračuje jedinečný projekt „Spisovatelé
do knihoven“, jehož cílem je propagovat
současnou kvalitní českou literaturu a představit veřejnosti zajímavé, známé i méně
známé české autory.

Knihovna

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

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

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

Galerie Umìní

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 17. dubna
18:00 FILM A MUZIKÁL
vystoupení žáků a absolventů tanečního
oboru ZUŠ V. Ambrose Prostějov
středa 18. dubna
19:00 OBLOMOV
Divadelní přepis známého románu Ivana
Alexandroviče Gončarova.
Hrají: M. Isteník, T. Turek, J. Meduna, J.
Vondráček, V. Lazorčáková, E. Hacurová.
Režie: Hana Burešová
(Divadlo v Dlouhé Praha)
čtvrtek 19. dubna
19:00 ČESKÉ NEBE
Hrají: J. Vrba, V. Horák, F. Sedlák, L. Coufal, F. Sedlák jr., M. Zavadil, J. Janík, D. Vrba
Režie: Jiří Vrba
Adaptace hry slavného tria tvůrců Cimrman - Smoljak – Svěrák v podání divadelního spolku VĚTŘÁK Pivín
pátek 20. dubna
19:00 DOTEKY MÓDY
finále soutěže a módní show
pořádá Střední škola designu a módy
sobota 21. dubna
19:00 ZAČÍNÁME KONČIT
Populární komedie uznávaného francouzského autora a komika Sébastiana Thieryho.
Hrají: B. Hrzánová, R. Holub, R. Zima,
J. Jiskrová/M. Hradská/J. Tesařová
Režie: Lída Engelová

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

  STAVY kde děje…

 DIVADEL
 

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 16. dubna
17:30 Fakjů pane učiteli 3
komedie Německo
20:00 Foxtrot
německo-francouzské drama
úterý 17. dubna
14:00 S láskou, Vincent
animované krimi Velká Británie/Polsko
17:30 Pepa
česká komedie
20:00 Rampage: Ničitelé
americké akční sci-fi
středa 18. dubna
17:30 Fakjů pane učiteli 3
20:00 Undeground comedy #2
stand-up show s komiky ze stream.cz
a pořadu Comedy club
čtvrtek 19. dubna
17:30 Hastrman
české drama
20:00 Vadí nevadí
americký horor
pátek 20. dubna
15:30 V husí kůži
animovaný film USA
17:30 Fakjů pane učiteli 3
20:00 Vadí nevadí
sobota 21. dubna
15:30 V husí kůži
17:30 Fakjů pane učiteli 3
20:00 Vadí nevadí
neděle 22. dubna
10:30 V husí kůži
15:30 Jo Nesbø: Doktor
proktor a vana času
německý rodinný film
17:30 Ztratili jsme Stalina
francouzská komedie
20:00 Hastrman
do 13. května
RE-REINKARNACE WOLKER
výstava autorských plakátů Luďka Bárty
tématizujících aproximativní osobnostní rozvoj klasika české poezie uvede za
osobní účasti autora kurátor Robert. O.
Schmack, za doprovodu Samsara Music
Orchestra

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 18. dubna
14:00 PADESÁT ODSTÍNŮ
TEMNOTY
erotické drama USA
sobota 21. dubna
15:00 MIKEŠ II
pásmo pohádek ČR
17:30 AUTA 3
animovaná komedie USA
20:00 BLADE RUNNER 2049
americké sci-fi

Kulturní klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
pondělí 16. dubna
17:00 POKRAČOVACÍ
TANEČNÍ KURZY
úterý 17. a středa 18. dubna
9:00, 10:15 LETEM SVĚTEM S MALÝM PTAČÍM KABARETEM
Písničky, říkanky a tanečky - to vše
s ptáky z celého světa: jeřábův závod
s větrem, interview s tučňáky, karneval
s papoušky, gangsterský příběh krocana a slavíka, strhující rytmus pštrosů
i vrabčí šanson - to vše uvidíte a uslyšíte a navíc si zatančíte, zazpíváte a zaskáčete.
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT
KULTURA

SPOLEČNOST
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PROSTĚJOV Až neuvěřitelný průběh mají ligové basketbalové soutěže, v nichž nováček BK
Olomoucko bojuje proti Opavě. Po třech zápasech je stav 2:0 pro Slezany, výsledek druhého
utkání totiž není známý... Čtvrteční duel byl totiž nejprve přerušený kvůli údajné inzultaci rozhodčího ze strany Darka Čohadareviče. Následně jej rozhodčí ukončili a výhra byla připsána
Opavě. To potvrdila i ČBF. Nakonec se ale bude duel dohrávat. Něco takového liga nepamatuje.
„S rozhodnutím o ukončení jsme nesouhlasili a proti verdiktu se odvolali,“ přiblížil o víkendu
kroky vedení Olomoucka sportovní manažer Michal Pekárek. „S protestem jsme uspěli, což je
dobře, protože k žádné inzultaci nedošlo“ dodal Pekárek.
Utkání číslo 1 Hanáci prohráli 88:94, třetí zápas v Prostějově skončil výhrou Opavy 89:71. Další
čtvrtfinále se hraje dnes od 17:10 hodin.„Už půjde opravdu o hodně. Nemáme kam couvnout,

Ladislav Valný

KRAJ ROZDAL
e,1=8/7$&(p
simulující rozhodčí aneb
CENY
drama na všech frontách
KULTURY

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

3 $ ' 
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➢

Číslo 16tRočník 22
Pondělí 16. dubna 2018
Naleznete
uvnitř

PŘIJELY
HVĚZDY
ƔƔ Hudební přívrženci měli žně.
V Prostějově vyhrávalo Chinaski,
v Kralicích zase Ondřeje Havelku
strany 28-29

STOPROCENTNÍ
ESKÁČKO

ƔƔ Fotbalisté 1.SK Prostějov vyhráli v uplynulém týdnu oba zápasy a v tabulce MSFL drží vedení
strany 34-35

DERBY PRO
KOSTELEC

nechceme prohrávat 0:3 na zápasy. Síly pochopitelně ubývají, ale do tohoto střetnutí musíme ƔƔ Regionální souboj dvou házenkářských arcirivalů vyzněl na
dát úplně všechno,“ uvědomuje si klubový sportovní manažer.
prostějovské půdě lépe pro hosty
strana 46

BASKETBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 44-45

ŠLÁGR VEČERNÍKU – NOHEJBAL

vs.

PROSTĚJOV Historický bronz z minulé sezóny, na který dosáhli nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov v 1. lize mužů ČR 2017, zvolna upadá
v zapomnění pod nánosem špatných výsledků
zkraje nového ročníku druhé nejvyšší tuzemské soutěže. Hanáci do něj vstoupili bídně a po
třech úvodních porážkách uzavírají průběžnou tabulku.
Proto je záhodno konečně zvítězit, zvlášť když nastoupí podruhé za sebou doma. Kurt u sokolovny na Skálově náměstí uvidí lákavý duel 4. kola
prvoligové základní části proti loni ještě extraligovému celku TJ Dynamo
ČEZ České Budějovice, výkop je v sobotu 21. dubna od 14.00 hodin.
„Start do soutěže nám opravdu nevyšel, ale v podstatě se není čemu divit, když jsme ani do jednoho zápasu nešli kompletní. Bohužel absence
postupně rostou, místo aby ubývaly. A kluci si musí uvědomit - zvláště někteří – že pokud nebudeme nastupovat v plné sestavě, nezvládneme být
dostatečně konkurenceschopní,“ zdvihl varovný prst prostějovský trenér
Richard Beneš.
Po uplynulém výprasku 1:6 od Čakovic „B“ řešil, zda nedostatečně omluvené absentéry nějak sankcionovat. „My však nejsme profesionální sport,
takže spíš než nějaký trest pomůže, aby hráči sami chtěli co nejlíp hrát

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 18. KOLO

FC KOSTELEC NA HANÉ
FK NĚMČICE NAD HANOU
NEDĚLE 22.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 18. KOLO

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
FK SPARTAK LIPNÍK N/ B
NEDĚLE 22.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 18. KOLO

➢

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 18. KOLO

TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 22.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

TBALEM
I.A TØÍDA, SK. „B“ – 18. KOLO

SK PROTIVANOV
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 22.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

KAM ZA F
TJ SOKOL URČICE
TJ SOKOL OPATOVICE
SOBOTA 21.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

boje na zelených trávnících aneb

PROSTĚJOV Krásné počasí už definitivně převzalo vládu nad „Paní Zimou“. O tom js- a měli nohejbal na prvním místě. Jestli to tak bude a proti Budějovicím
me se všichni přesvědčili během uplynulého týdne. A potvrzuje to i nádherný snímek nastoupíme komplet, určitě je můžeme porazit. Po sestupu z extraligy
(son)
rozkvetlých sakur za prodejnou Lidl v ulici Újezd v Prostějově. „Jaro je tady, cítím ho dost oslabili, takže nejsme vůbec bez šancí,“ věřil Beneš.
všady, muziky hrají po celém kraji,“ napsal do redakce Večerníku autor fotografie Miloš
NOHEJBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE
Hudeček.
(mik)
NA STRANĚ 47
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JEDNOU

ƔƔ Ve dnech 17. a 20. března se konala halová Mistrovství ČR dorostu do
18 let, turnaj chlapců byl ve Frýdlantu
nad Ostravicí, pořadatelem turnaje
dívek byl TK Most. Mladí hráči TK
AGROFERT uspěli, když Martin
Vondrák se dostal do finále dvouhry
a byl ve finále čtyřhry s M. Krausem.
Terezie Pluhařová byla ve finále dvouhry, do finále čtyřhry se probojovala
s V. Wojcikovou Ivana Šebestová.
ƔƔ Uplynulou sobotu se přímo v prostorách Národního domu oženil jeho
dlouholetý ředitel Jan Páleník. Jeho
ženou se stala partnerka a matka jeho
půlroční dcerky Milenky, Milena Krikelová. Novomanžele oddávala primátorka Alena Rašková.
ƔƔ Mladší žákyně VK Prostějov po
boji a velmi dobrém výkonu postupují do finálové části Mistrovství republiky mladších žákyň v Liberci ze
druhého postupového místa!
ƔƔ Známý písničkář Jan Burian vystoupí v Městské knihovně Prostějov,
kde bude hostem už po několikáté.
Jeho „improvizovaný“ večírek je na
programu už dnes, tj. v pondělí 16.
dubna od 17:00 hodin.
ƔƔ Veselo bylo uplynulou sobotu 14.
dubna v dětském dopravním centru
v Prostějově. Hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk tam společně
se zástupci Kiwanis klubu předal dary
postiženým dětem. Dětský vozík za
bicykl obdržela speciální mateřská
škola z Prostějova, která sídlí v Mozartově ulici.

15052710549

26
výsledkový servis
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Foto: www.bkolomoucko.cz
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slav Zbořil – zástupce klubů, Radek Koňařík - koordinátor a
informatik Střediska centra sportu OS ČUS PV, z.s.,“ vyjmenoval Kočíb.
Vzápětí přidal hrst statistických údajů. „V první lize bylo odehráno 28 utkání, ve kterých padlo 220 gólů. Sudí udělili 5
žlutých karet, nedošlo k žádnému zranění. A zápasy hostila
4 hřiště: ve Vrbátkách třikrát, v Laškově dvakrát, v Hluchově i v Kobeřicích jednou. Ve druhé lize se hrálo 26 střetnutí
s dosažením 163 branek. Arbitři rozdali pouze 3 žluté karty,
na rozdíl od vyšší soutěže byla hlášena 2 zranění. A duely také
zde proběhly na 4 hřištích: ve Víceměřicích, v Čehovicích i
v Dřevnovicích shodně dvakrát, v Prostějově U Kalicha jednou,“ informoval Kočíb.
Navzdory personálním komplikacím ve vedení mohl kvitovat, že soutěže hladce běžely tak, jak měly. „Během podzimní fáze se nevyskytl žádný negativní problém, což svědčí
o kvalitě nasazovaných rozhodčích Boba Krátkého, Bédi
Lízny i Radka Motala, když v rezervě máme ještě Davida
Kopeckého s Romanem Vedralem. Pro rychlejší operativní
komunikaci s kluby využíváme moderní techniku, což přispívá také k šetření finančních prostředků zvláště u oddílů
mimo Prostějov. Pevně věřím, že i jarní část proběhne ve
sportovním duchu a bez potíží,“ přeje si už o něco zdravější
Pavel Kočíb za sebe, své kolegy z VV i všechny vyznavače či
fanoušky malé kopané.

ZAČÍNÁ JARO OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ
Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Téměř půl roku se nehrály okresní soutěže v malé kopané ČUS Prostějovska
2017/2018, tak dlouhou zimní přestávku měly. Tato
pauza se však stává konečně minulostí a regionální
boje v oblíbené odnoži velkého fotbalu opět startují
už o nejbližším víkendu.

6
5
4

3


1

Dobrou zprávou je, že obě mužské ligy zůstaly beze změn
s osmi účastníky, nikdo se neodhlásil. Tím pádem bude zápasový program pokračovat podle plánu turnajovým způsobem, navíc se hned dohrají dvě utkání odložená ze závěru
podzimní části. Na závěr v červnu pak přijde na řadu Pohár
OS ČUS Prostějov rozlosovaný do dvou základních skupin
po čtyřech kolektivech. Všem týmům i hráčům každopádně
přejeme do začínající jarní části sezóny co nejlepší výkony a
především pevné zdraví.
Večerník bude o malé kopané jako obvykle každé pondělí
pravidelně informovat. A společně s předsedou komise MK
Pavlem Kočíbem (na snímku) jsme se ještě ohlédli za podzimem. „Ve výkonném výboru musela ukončit svou práci z
vážných rodinných důvodů Jiřina Kučerová - Vylášková. Navíc jsem byl já dlouhodobě mimo kvůli zdravotním problémům a výbor tedy pracoval v tomto složení: Bohuslav Krátký
- místopředseda, Bedřich Lízna - zástupce rozhodčích, Miro-

1. liga
1. Chaloupka PV
2. Dobrochov
3. Otinoves
 
5. Laškov


8. J. Hluchov

2. OKRESNÍ LIGA
Dohrávky - sobota 21. dubna
Hřiště Víceměřice: 8.00 hodin SK Dřevnovice – FC Béci Sokol
2 Prostějov, 9.00 SK Mexiko Víceměřice – Béci PV.
5. kolo – sobota 28. dubna
Hřiště Víceměřice: 8.00 SK Dřeváci Čehovice/Hluchov – SK Dřevnovice, 9.00 SK Mexiko Víceměřice – Čechovice/Hluchov, 10.00
Dřevnovice – Hymláci Prostějov, 11.00 Víceměřice – Hymláci PV.
Hřiště Husovo náměstí Prostějov: 8.00 FC Zavadilka Prostějov – FC Béci Sokol 2 Prostějov, 9.00 TJ Smržice B – Zavadilka PV, 10.00 Béci PV – TTCE Graphic Prostějov, 11.00
Graphic PV – Smržice B.

 '   ' !=> ? +-(@*(/
1. OKRESNÍ LIGA
5. kolo - sobota 21. dubna
Hřiště Vrbátky: 8.00 hodin SK Chaloupka Prostějov – FK Vrbátky, 9.00 Orli Otinoves – Chaloupka PV, 10.00 SK Kobra Kobeřice – Vrbátky, 11.00 Kobeřice – Otinoves.
Hřiště Laškov: 8.00 1.FC Laškov – SK Tomek Dobrochov,
9.00 MK Medvědi Prostějov – Dobrochov, 10.00 FC Juniors
Semos Hluchov – Laškov, 11.00 Medvědi PV – J. Hluchov.

Kompletní rozlosování
najdete v příštím vydání Večerníku

„Je cítit obrovská chuť s mládeží něco dělat,“

soutěže ve společenských tancích,
několika fotbalových, basketbalových
či volejbalových turnajů či zápasů. A
dokonce jsem prezidentem Závodu
míru! K hokeji mě to vždycky táhlo,
pokud mám čas, nevynechám ani jedno utkání WSM ligy, ve které válí senioři Jestřábů. A když přišla nabídka
podpořit tento mládežnický turnaj,
neváhal jsem ani vteřinu!“
ƔƔTurnaj jste sledoval osobně, jak
ho hodnotíte?
„Sledoval jsem většinu zápasů SK
Prostějov 1913 a mám ohromnou radost z toho, jak se mládežnický hokej
v Prostějově opět dere nahoru. Je vidět, že současné vedení SK Prostějov
1913 a trenéři to vůbec nedělají špatně. Naopak je z nich cítit chuť něco
s mládeží udělat, dělají to opravdu
dobře. A k tomu, aby se takzvaně otrkali i nejmladší hokejisté, slouží právě

tyto turnaje. Při turnaji mě zaujalo
taktéž obrovské nadšení rodičů všech
dětí. Fandilo se tady jako o život, přijela i spousta rodičů ze Slovenska i z
Klagenfurtu. Je to podobné jako na
fotbale, tato utkání mají v mládežnických kategoriích svoji specifickou atmosféru. A tak to má být. Jinak turnaj
to byl velmi kvalitní a jsem rád, že ani
prostějovští mladí hokejisté se neztratili.“
ƔƔ Věříte, že mládežnický hokej
v Prostějově je konečně na dobré
cestě?
„Na sto procent tomu věřím! Bohužel se nedávno stalo to, co se stalo, a
co bylo i hodně mediálně prezentováno. Teď jsou tu ale noví lidé a nové
nadšení. Bude to pár let trvat, ale jsem
přesvědčen, že prostějovský mládežnický hokej se znovu dostane na nejvyšší pozice.“

#"     !   9 * G   #   !
  " , I  
Foto: Michal Kadlec

vyzdvihuje patron hokejového turnaje
mladších žáků
František Jura
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letos slavíme jubileum...
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Michal
KADLEC
Na kapelu v Prostějově čekal beznadějně
vyprodaný sál Společenského domu,
do kterého se vešlo podle odhadů přes
dvanáct stovek fanoušků kapely. A to
někteří bezmála dvouhodinový koncert
sledovali dokonce i z předsálí! „Na Chinaski jsem byla před dvěma lety v Praze,
teď je konečně uvidím u nás doma. Ale
nevím, co si od nového složení kapely

mám slibovat, snad to taky bude dobré,“
svěřila se Večerníku těsně před koncertem mladá fanynka.
Je to tak, po loňské mediálně velmi dobře
známém „rozkomtření“ se původní sestava Chinaski rozpadla a zůstal v ní pouze
Michal Malátný s kytaristou Františkem
Táborským. Tyto dva hudebníky ale doplnili nejenom pro prostějovský koncert
přední čeští a slovenští hráči. Za bicí tak
usedl prostějovský rodák Lukáš Pavlík,
na baskytaru hraje Tomi Ortes a tuto
čtveřici doplnil ještě mladý klávesista Jan
Steinsdörfer. „Novou sestavu bereme
jako jakýsi náš druhý začátek, proto letos
koncertujeme opět v menších sálech,“
zopakoval i v Prostějově Michal Malátný.

pro Večerník

Ladislav VALNÝ



PROSTĚJOV Jedna z nejúspěšnějších českých skupin Chinaski vydala v květnu loňského roku
v pořadí již desáté studiové album Není nám do pláče. Nahrávku, která vznikla v několika studiích
na různých místech světa, předznamenala píseň stejného názvu a následoval pak už z desky nejúspěšnější rozhlasový singl roku 2017 Venku je na nule. Aktuálně se v rádiích prosazuje třetí singl
z desky Potkal jsem tě po letech. Kapela vloni odehrála největší halový mejdan ve své historii, letos
se vydává za svými fanoušky na malá kontaktní pódia s koncertní klubovou verzí. A minulý pátek
dorazila poprvé ve své historii i do Prostějova! U toho prostě Večerník nemohl chybět!
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naski hráály v prrosttějjově...
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Ptenského Ferdu získala princezna JIT0ENKA

VIDEO&FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz
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PTENÍ První dubnovou středu
skončila derniérou divadelní sezóna Ptenského dětského divadla.
Letošní pohádku „O královně
noci a princezně Jitřence“ vidělo
v pěti představeních více než 1200
diváků, a sice ať už na premiéře pro
veřejnost, nebo během představení
pro mateřské a základní školy
z Hrubčic, Konice, Kostelce na
Hané, Lipové, Mostkovic, Protivanova, Stražiska, Suchdola
a samozřejmě i Ptení.
Po derniéře byly tradičně vyhlášeny
výsledky hlasování diváků. Vítěz získal
prestižní cenu – plyšového pejska známého jako Ptenský Ferda. „Letos si
ho odnesla představitelka titulní role
princezny Jitřenky Justýna Božková
se ziskem 381 hlasů. Na medailových
pozicích se umístila na druhém místě
třetí dvorní dáma v podání Karolíny
Vavrdové a na třetím místě Zbyněk
Novák za roli prince Jasana,“ napsal
do redakce Večerníku autor a režisér
představení Karel Foltin.
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Na celém projektu se podílelo
šestnáct dětských herců ve větších
rolích, půltucet v „company“ a dalších
šest pak na technickém zajištění coby
osvětlovači, zvukaři a jevištní technici. Po vyhlášení Ptenského Ferdy si
všichni společně pochutnali na zhruba dvacetikilovém dortu vyzdobeném
ve stylu uvedené pohádky.
(mls)
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Foto: Karel Foltin
PTENSKÝ FERDA - TOP TEN

1. princezna Jitřenka
2. třetí dvorní dáma
3. princ Jasan
4. královna noci
5. princův panoš
6. strážce soumraků
7. Šárka
8. duch hvězdného svitu
9. druhá dvorní dáma
10. první dvorní dáma

Justýna Božková
Karolína Vavrdová
Zbyněk Novák
Anežka Navrátilová
Filip Kutý
Josef Synek
Nikol Konečná
Tereza Vojtěchovská
Marie Vrbová
Nikol Jungmannová

381 hlasů
303 hlasů
259 hlasů
191 hlasů
183 hlasů
176 hlasů
172 hlasů
136 hlasů
120 hlasů
119 hlasů

Aprílový koncert v "elechovicích probudil jaro

ČELECHOVICE NA HANÉ Padesát skvěle sehraných muzikantů - to
už je síla. Přesvědčit se o tom mohli
všichni, kteří předminulou sobotu
zavítali do čelechovické sokolovny
na tradiční Aprílový koncert Dechového orchestru prostějovské
ZUŠ. Hudba největšího regionálního tělesa hřála na duších posluchačů stejně jako paprsky probuzeného jarního slunce.


 

pro Večerník

V rámci už XIV. Aprílového koncertu
se v solidně zaplněné sokolovně nejprve představili prvňáčci čelechovické školy, kteří pod vedením Martiny

jprve přece musíme odehrát druhý
domácí duel a nebude to nic snadného. Nemáme širokou rotaci a únava se začíná kumulovat,“ uvědomuje
si Benáček.

•• Před zápasem jste dostali informaci, že přerušené utkání v Opavě
se bude dohrávat. Jak to na vás zapůsobilo?
„Z kabiny jsme nastupovali s tím, že
se oproti opavským zápasům zlepšíme a urveme první bod. Bohužel se
to nestalo. Na hřišti to vypadalo úplně
jinak. Nevyšlo to a přiznávám, že nevím proč...“
•• Co jste říkal výkonu týmu ve tře-

tím střetnutí?
„Všichni jsme měli hlavy dole, v naší
hře chyběla bojovnost. Čekal jsem, že
do utkání dáme mnohem více energie. Je to zklamání.“
•• Poznamenaly výkon události posledních dnů?
„Já jsem si myslel, že nás naopak semknou. Že půjdeme za úspěchem jako
tým a zlomíme to. Nestalo se to, bohužel.“
•• S čím půjdete do dalšího domácího zápasu?
„Musíme nastoupit s čistou hlavou,
nemyslet na momentální stav série.
Chce to jít do zápasu s tím, že je to

0:0. Soustředit
se jenom na náš
výkon. Musíme
být koncentrovaní,
jedině tak máme
šanci uspět.“
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PRAHA Disciplinární komise
České basketbalové federace potrestala pivota Olomoucka Darka
Čohadareviče zastavením činnosti na deset zápasů za inzultaci
rozhodčího v utkání NBL v Opavě. Bez trestu nevyvázl ani sudí
Stanislav Kučera, který ve zbytku
sezóny nebude delegován na zápasy kvůli neodpovídající reakci na
počínání srbského hráče. Druhý
duel čtvrtfinálové série, který byl
kvůli incidentu ukončen v 18. minutě za stavu 40:34 pro Opavu, se
opakovat nebude a výsledek zůstal
v platnosti.

„Došlo k chybám na obou stranách.
Je to zřejmé z videa. Jednalo se o nepřiměřenou reakci na vyhrocenou
situaci jak ze strany hráče, tak i ze
strany rozhodčího. Oba za své jednání ponesou následky,“ uvedl předseda Asociace ligových klubů Tomáš
Kotrč v prohlášení ČBF.
Ve druhém čtvrtfinále vzplály emoce v závěru prvního poločasu, kdy
se Čohadarevič nejprve dopustil nesportovního faulu a následně dostal i
technickou chybu za protesty. Když
k němu přiběhl Kučera, došlo mezi
nimi podle všeho ke kontaktu hlavami, načež se sudí bez viditelného pro-

tipohybu hráče skácel k zemi. Rozhodčí zápas po konzultaci ukončili,
proti tomu ale protestovalo vedení
BK Olomoucka. Požadovalo opakování utkání, protože rozhodčí podle
něj pád nafilmoval.
Disciplinární ředitel NBL Pavel Hlaváček ale na jednání vedení soutěže
incident potvrdil jako inzultaci. „Rozhodnutí vychází z faktu, že už samotný
pokus o inzultaci rozhodčího je důvodem k okamžitému ukončení utkání,“
vysvětlil Kotrč. Sportovní ředitel soutěže Zdeněk Ringsmuth na základě
toho zamítl žádost o opakování utkání
a potvrdil výsledek.
(lv)
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Čtvrtfinále č.3: Opava opět loupila, tentokrát na Hané
BK OL
BK OP

71:89
VWDYVpULH

PROSTĚJOV Ani na čtvrtý pokus
nedokázali basketbalisté BK Olomoucko v domácím prostředí přetlačit Opavu. Tentokrát ve třetím pokračování čtvrtfinálové série prohráli
71:89, když klíčovou ztrátu nabrali v
průběhu třetí čtvrtiny.

Ladislav Valný

Na obou týmech bylo patrné, že s nimi
události posledních hodin pořádně zav brazilském Riu. Po skončení akce mávaly. Hráčům chyběla lehkost a přesmohli četní návštěvníci obdivovat manuální zručnost kamarádek Simony
a Kateřiny. Ty na výstavě Háčkovaný
svět ukázaly několik příběhů panenek
od antiky až po současnost. Učinily
tak prostřednictvím panenek oblečených do dobových háčkovaných kostýmů a zasazených do jednotlivých
scén doplněných o řadu vtipných
a pečlivě vypracovaných detailů. Tím Naprosto nepochopitelným způsoskutečně dostály svému předsevzetí bem rozhodlo vedení v případě po„oprášit duši starých a poškozených souzení vypjaté situace v závěru prvnípanenek, vynést je ze stínu zapomně- ho poločasu druhého čtvrtfinále mezi
ní a navrátit jim jejich urozenost, lesk BK Olomoucko a Opavou. Téměř
a slávu“.
exemplárním způsobem potrestalo
Pokud jste koncert orchestru ZUŠ hráče Darka Čohadareviče. Stopka na
v Čelechovicích náhodou propás- deset utkání plus finanční flastr jsou
li, budete mít brzy šanci jej slyšet namístě pouze v případě, že by došlo
i v Prostějově. A to už tuto neděli 22. k inzultaci sudího. Ale proč by pak byl
dubna od 17:00 hodin v rámci festi- potrestaný rozhodčí Stanislav Kučera
valu Prostějovské dny hudby na půdě pozastavením činnosti do konce seMěstského divadla v Prostějově.
zóny? Zdravý rozum se diví, fanoušci

nost. Jako první se osmělili domácí. Po
trojce Sehnala vedli ve 3. minutě 10:5.
Slezané poprvé otočili skóre o dvě minuty později a pak ještě v závěru čtvrtiny.
Šest desetin sekundy před koncem Vlček z trestných hodů stanovil průběžný
výsledek 17:20.
Po třech minutách druhé periody narostl náskok soupeře Olomoucka na devět
bodů, když Šiřina trefil trojku v páté
sekundě útoku. Dvouciferné vedení
přesto hosté nezískali. Naopak Hanáci
pomalu snižovali a v 17. minutě vyrovnali na 33:33, vzápětí ovšem neudrželi
veterána Jurečku, který s pomocí Bujnocha stanovil poločasové skóre 35:40.
Na začátku druhého poločasu domácím
basketbalistům totálně odešla střelba a

téměř čtyři minuty nedali koš, čehož Slezané náležitě využili a odskočili na rozdíl
třinácti bodů. Hanákům se naprosto
rozpadla týmová souhra. Krkolomné
nájezdy neměly šanci na úspěch a v průběhu 28. minuty hráči ztráceli propastných devatenáct bodů (41:60). V závěru
periody alespoň snížili na 49:62.
Závěrečná desetiminutovka byla ve znamení domácího pokusu o zázrak. Gogova
trojka srazila ztrátu na jednociferné číslo,
Mitchelův projektil z dálky ukrojil další
bodík a po koši stejného hráče Olomoucko
ve 37. minutě rázem prohrávalo pouze
69:75. Koncovku však Slezané sehráli
naprosto bezchybně a prodloužili vlastní
sérii úspěšných výsledků na prostějovské
palubovce.
(lv)
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Predrag BENÁÈEK - BK Olomoucko:
„Opava odehrála skvělý zápas a vyhrála zaslouženě. Čtyřicet minut byla naprosto koncentrovaná. Byla pro nás příliš těžkým soupeřem, protože umí potrestat
každou chybu. Proto patří dlouhodobě k nejlepším týmům u nás. U našich
hráčů jsem postrádal patřičnou bojovnost. To, co předvedli, nemělo parametry
play-off. Pokud chceme v dalším utkání uspět, musíme pořádně přidat.

Petr CZUDEK - BK Opava:
„Bylo to psychicky nesmírně těžké utkání. Klíčová byla třetí čtvrtina, v níž se
nám podařilo odskočit na rozdíl devatenácti bodů. Olomoucko je však těžký
soupeř a snažilo se s výsledkem něco udělat. Proto bylo nakonec definitivně
rozhodnuto až minutu před koncem utkání. Na svůj tým jsem pyšný, zvládli
to skvěle. Nechtěli jsme komentovat dění posledních dnů, ale být vidět na
hřišti, a to se povedlo.“

 ƔƔvíce informací
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„Čekal jsem od nás víc,“
DOHRÁVAT
  
PROSTĚJOV Při svém mládí nepatří logicky jednadvacetiletý
Adam Goga (na snímku) mezi největší tahouny BK Olomoucko,
přesto v posledním čtvrtfinálovém zápase strávil na palubovce
téměř patnáct minut. Osobně by mohl být spokojený, protože
trefil i dvě trojky, přesto po utkání obtížně překonával velké zklamání. „Nevím, co se stalo. Bylo to z naší strany špatné...,“ konstatoval zaraženě Goga.
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Stawaritschové navzdory velké trémě
ukázali, co všechno se musí stát a jakou to dá fušku, aby jaro zvítězilo nad
zimou.
Hlavním bodem programu bylo vystoupení Dechového orchestru ZUŠ

Prostějov, kterému letos kvůli nemoci
chyběla zpěvačka a brilantní moderátorka Petra Vidmuchová. O průvodní
slovo se tak postarali poněkud méně
výřeční dirigenti Rudolf Prosecký
a Zdeněk Pella, o zpěv pak ostřílená

$     =< % "  #  J '       
Foto: Martin Zaoral

Zuzka Kožňárková. Celý koncert zahájila velmi působivě upravená předehra z opery Gioacchina Rossiniho
Lazebník sevillský, zřejmě nejnáročnějším kouskem celého odpoledne
pak bylo velmi dobře zvládnuté Li-

bertango od Astora Piazzolly. Kromě
toho zazněly i melodie Colea Portera
či skladba Vzpomínka známá v podání
Anety Langerové. Koncert zakončila
Carnival Samba, která svojí energií navodila atmosféru známého karnevalu

a sportovní veřejnost jsou v němém
úžasu, případně se sarkasticky baví.
Liga dostala nepříjemnou ránu, kterou mu zasadila jeho vlastní generalita. Jakoby se sama rozběhla proti
zdi, kterou zkusila prorazit hlavou.
Reakce veřejnosti na sociálních sítích
jasně ukázala, co si fanoušci o verdiktu myslí. Šéfové Kooperativa NBL
nevyužili možnost ukázat arbitrům,
že nemůžou jen tak vstupovat rozhodujícím způsobem do děje zápasu, že
hlavními aktéry jsou především hrá-

či. To ale rozhodčí Kučera v žádném
případě nerespektoval. Absolutně nevhodným způsobem vstoupil do děje
čtvrtfinálového duelu. Sám sebe obsadil do hlavní role ve chvíli, kdy již byl
nesportovní faul Darka Čohadareviče
zcela po právu potrestán nesportovní
chybou. To zřejmě sudímu nestačilo
a vzal vlastní verzi spravedlnosti do
svých rukou.
Tragikomickou situaci ještě mohla
nejvyšší basketbalová soutěž sama
zachránit. Kučeru mělo poslat do ba-

rrandovských filmových ateliérů, Čohadareviče na pár zápasů na tribunu a
určit termín opakování zápasu. Dalo
přednost špatnému rozhodnutí, které ji zesměšnilo. Jediným bonusem je
zviditelnění ligy za oceánem, kde si z
hereckého výkonu sudího utahoval i
Shaquill O‘Neal. Ale to asi v plánu ligové generality nebylo.
Poznámka redakce: Nic na tomto
text nemění ani rozhodnutí odvolacího orgánu. Ostuda už se prostě
stala.

LOS ANGELES, PROSTEJOV Ani
v hodně divokém snu by snad žádného basketbalového fanouška nenapadlo, že se o dění v Kooperativa
NBL zajímají v zámoří. Předčasné
ukončení čtvrtfinálového utkání
Olomoucka v Opavě ale ukázalo, že
se pěkně plete. Celá situace neušla
pozornosti dokonce ani Shaquillovi O‘Nealovi. A legenda NBA se z
rozhodčím nepárala. Podle hvězdného basketbalisty šlo jednoznačně
o divadelní kousek ze strany sudího.
„Zahajte pátek 13. tímhle videem ze

světa: Už jste někdy viděli, aby rozhodčí nafilmoval pád?“
Přesně tento krátký a úderný komentář přišel z twitterového účtu televizního pořadu Shaqtin´ a Fool, v němž
šoumen a vtipálek a především velká
sportovní hvězda glosuje dění nejen
v NBA, ale i ve světě, nově ho zaujala
situace z české Národní basketbalové
ligy. Druhé čtvrtfinále mezi Opavou
a Olomouckem skončilo předčasně
už v 18. minutě kvůli údajné inzultaci
rozhodčího. Ikona NBA si o celé situaci evidentně myslí své.
(lv)
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VEČERNÍKU PŘERUŠENÝ ZÁPAS Č. 2 SE BUDE  
PROSTĚJOV Hodně divoký víkend má za sebou vedení basketbalové Kooperativa NBL, které projednávalo situaci kolem
nedohraného zápasu BK Opava - BK Olomoucko v ligovém
čtvrtfinále. Zasáhl až vrchní ředitel NBL Zdeněk Bříza. Ten po
přezkoumání vrátil celý případ zpět k projednání v prvním
stupni. Podle všech dostupných informací bylo rozhodnuto o
dohrání přerušeného střetnutí. Verdikt padl těsně před nedělní
bitvou soupeřů v prostějovském Sportcentru DDM.

CHARLES MITCHELL
Pod košem se tým Olomoucka spoléhá po celou sezónu především na amerického pivota,
který i průběhu play-off tráví na palubovce
nadprůměrný počet minut. V posledním
měření sil to bylo přes dvaatřicet minut, během
nichž nasázel soupeři sedmadvacet bodů a
získal třináct doskoků, z toho osm útočných.
Kromě toho navíc získal i sedm faulů, dvě
ztráty vyrovnaly dvě asistence.

FILIP
ŠEPA

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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Michell v nejlepší
pìtce ligy

Prostějov (lv) - Výkony Charlese
Mitchella se v průběhu dlouhodobé
části Kooperativa NBL výrazně zapsaly do paměti ligových trenérů, sportovních manažerů jednotlivých klubů
i jejich kapitánů. Pivot Olomoucka
byl nominovaný do elitní pětky celé
soutěže společně s opavským Jakubem
Šiřinou, nymburskou dvojicí Jaromír
Bohačík, Kendrick Ray a Lee Skinnerem z Kolína, který byl zvolený
jako nejužitečnější basketbalista ligy.
„Zpočátku se s novým prostředím
sžíval. Ve většině zápasů pak patřil mezi
největší opory,“ hodnotil dosavadní
výkony Mitchella kouč Olomoucka
Predrag Benáček. Americký hráč se
prosadil i v individuálních statistikách.
S průměrem 19,74 bodu na zápas byl
třetím nejlepším střelcem, stejnou
příčku obsadil z pohledu hodnocení
užitečnosti a stal se i druhým nejlépe
doskakujícím hráčem Kooperativa
NBL.

Moravské derby
pod dohledem kamer
Prostějov (lv) - Rozhodující fázi basketbalové sezóny věnuje patřičnou
pozornost také Česká televize. V
rámci čtvrtého zápasu čtvrtfinále
vyřazovací části Kooperativa NBL
se před kamerami představí také
sestavy BK Olomoucko a Opavy.
Další pokračování vyhrocené série se
hraje v pondělí 16. dubna a začátek je
v 17:10 hodin. „Oproti původnímu
plánu se zápas posunul o necelou
hodinu dopředu. Na začátku pracovního týdne to není úplně optimální.
Přesto věříme, že nás diváci přijdou
povzbudit v maximálním počtu. Jejich podpora nám hodně pomáhá,“
zve příznivce sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek.

„V Opavě jsme nastupovali do autobusu za stavu 2:0 na zápasy, v Prostějově
jsme z něj vylezli za stavu 1:0. Před
utkáním jsme to nechtěli nijak komentovat, ale bylo to pro nás těžké...,“
popsal velké změny během několika
hodin opavský trenér Petr Czudek.
Oficiální rozhodnutí svazových orgánů
nebylo do uzávěrky vydání k dispo-

8

zici. Přesto vše vypadá, že se duel bude
dohrávat ve středu 18. dubna. Začínat
se bude trestnými hody Opavy, která
bude mít i pak v držení. Dohrávka
odstartuje v závěru osmnácté minuty
za stavu 40:34 pro Opavu.
O rozhodnutí dohrát přerušený
zápas se krátce před úvodním
rozskokem
třetího
střetnutí
dozvěděli také hráči Olomoucka.
Dopředu tak věděli, že můžou v
případě úspěchu celou sérii vyrovnat a dostat se do zajímavé pozice. To se ovšem nepovedlo.



„Podle toho, jak to na palubovce
vypadalo, naše hráče informace
rozhodila. Vůbec ale nechápu proč.
Některé obvyklé opory neodvedly
práci, kterou jsem od nich očekával.

Nevzaly na sebe zodpovědnost,
chyběla jim bojovnost,“ nechápal
kouč Olomoucka Predrag Benáček,
který se zatím dohrávkou druhého
čtvrtfinále vůbec nezaobírá. „Ne-

LUDĚK
JUREČKA

Čtvrtfinále č.1: zlepšený výkon po přestávce na obrat nestačil
BK OP
BK OL

94:88
VWDYVpULH

OPAVA První poločas úvodního
čtvrtfinále basketbalové Kooperativa
NBL mezi Opavou a BK Olomoucko
rozhodl o majiteli prvního bodu v sérii.
Domácí ve středečním souboji zvítězili
94:88, když si během první a druhé
čtvrtiny vypracovali rozhodující náskok
osmnácti bodů. Výrazně si přitom pomohli střelbou z dálky, když proměnili
třináct trojek.
Hosté sice dali první dva koše a ještě

v 5. minutě ztráceli pouhé dva body, v
dalších minutách ale nedokázali čelit
pestré hře Slezanů v útoku a opět během
jediné čtvrtiny inkasovali přes třicet
bodů a prohrávali 22:31. Ani druhá desetiminutovka nepřinesla změnu. Opava se dostávala k otevřeným pozicím a
trestala chyby basketbalistů Olomoucka
pod vlastním košem. I díky tomu hostující ztráta do poločasu narostla o dalších
devět bodů - 40:58. Řádilo především
trio Jurečka, Šiřina, Gniadek. To se postaralo o šestačtyřicet bodů
Přestávka Hanákům prospěla. Přes
zlepšenou obranu se už domácí tolik neprosazovali a nedostali se ani na dvacet
bodů. Pomohla k tomu i zónová obrana,

s níž si soupeř nedokázal patřičně poradit. Před začátkem poslední čtvrtiny
měli žluto-modří za stavu 64:76 stále
naději na obrat.
Během následujících minut basketbalisté Olomoucka ještě zabrali a po
trojce Šepy ztráceli dokonce pouze
šest bodů, přestože v útoku hned ve
čtyřech případech přišli zbytečně o míč
a některé akce kvůli tomu neproměnili.
Víc se však už nepřiblížili, protože
například trojka Fullera za stavu 83:89
čtyřicet sekund před koncem neměla
potřebné parametry a samotný závěr si
už domácí pohlídali.
(lv)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26
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Petr CZUDEK - BK Opava:
„Jsem rád za vítězství. Ani vedení o dvacet bodů proti Olomoucku nakonec nemuselo stačit. Tento tým hraje za každého stavu a opět se to ukázalo. Hosté ve
druhé polovině přitvrdili v obraně a nasadili zónu, na kterou jsme nereagovali
dobře. Volili jsme těžké střely, které často neměly šanci na úspěch, a ta tam byla
lehkost z prvního poločasu. Naštěstí nám ten bodový polštář stačil.

Čtvrtfinále č.2: NEDOHRÁNO! Utkání skončilo
po osmnácti minutách díky nasimulované inzultaci
BK OP
BK OL

40
30

SħHGĀDVQĘXNRQĀHQR
OPAVA, PROSTĚJOV Naprosto
neočekávaný průběh mělo druhé
ligové čtvrtfinále mezi Opavou a
Olomouckem. Domácí favorit usiloval ve čtvrtečním podvečeru o
zisk druhého bodu v sérii, Hanáci
zase toužili v průběhu čtvrtfinálové série Kooperativa NBL srovnat
krok. Přání se ve čtyřiceti minutách nepodařilo splnit ani jednomu
soupeři. Duel byl na konci prvního
poločasu předčasně ukončený za
stavu 40:30 pro Opavu.

Úvodní nápor Opavy vedl Zbránek,
který dal devět z jedenácti úvodních
bodů a zařídil v průběhu 3. minuty
domácí vedení 11:0. Po následném
oddechovém čase žluto-modrých se
hosté probudili a začali svoji ztrátu
snižovat. V 7. minutě to bylo po trojce Křemena 11:17 a rozdíl šesti bodů
mezi soupeři zůstal i po ukončení
první čtvrtiny, kdy rychle hrající Slezané vedli 23:17.
Hned po zahájení druhé periody
přiblížil Olomoucko na čtyři body
Dedek po trestných hodech. Stejný
rozdíl svítil na světelné tabuli také v
průběhu 16. minuty po rychlém brejku Fullera. Jako poslední se do koše
trefil Křemen, který trojkou odpověděl na další ofenzivní snahu Opavy.

Po několika dalších sekundách
se už přestalo hrát. Pivotovi Hanáků Darku Čohadarevičovi byl
dvě minuty před poločasem za
stavu 40:34 pro Opavu odpískán
nesportovní faul na útočně doskakujícího Zbránka, kterého chytil
za rameno. Podkošový hostující
hráč vzápětí za protesty inkasoval
technickou chybu, což v součtu
znamenalo vyloučení. Čohadarevič se pak dostal do těsné blízkosti
se sudím Kučerou, ten byl údajně
kontaktován čelem hráče, upadl na
zem a pro inzultaci rozhodčího byl
zápas ukončen.
V platnosti zůstal výsledek, dosažený
v době ukončení utkání, proti tomu
se ovšem vedení BK Olomoucko

videozáznamů i prohlášení očitých
svědků „incidentu“, jsme přesvědčeni,
že k inzultaci nedošlo.
Rozhodčí Stanislav Kučera, i když
nebyl vůbec přímo účasten odpískání
hráčova úmyslného faulu a následné
technické chyby, přiběhl přímo do cesty našemu hráči a čekal na okamžik,
kdy bude mít příležitost realizovat svůj
teatrální pád. Stejně tak odmítáme

rozhodnutí rozhodčích – předčasné
ukončení zápasu. Z jakého důvodu?
Na základě jaké opory v pravidlech
či soutěžním řádu? Tato situace měla
být, dle našeho přesvědčení, dořešena
vyloučením hráče Čohadareviče a asi i
jeho následným trestem zastavení činnosti, ale ne ukončením zápasu. Jsme
přesvědčeni, že se utkání mělo dohrát!
V tomto duchu připravujeme a dnes

odešleme své podněty České basketbalové federaci s jednoznačným požadavkem opakování předčasně ukončeného
utkání. V žádném případě nemělo být
utkání ukončeno, protože k žádné inzultaci, což jednoznačně prokazují dostupné záznamy, nedošlo.
Jsme přesvědčeni, že celá situace nebyla posouzena adekvátním způsobem
a že ke zbytečnému vyhrocení výrazně

Koncert Chinaski začal ve
Společenském domě se značným
zpožděním, předtím dala skupina
přednost místnímu seskupení,
které vyhrálo kapelou vypsané
výběrové řízení. Samotné vystoupení Malátného a spol. začalo
až těsně před jednadvacátou hodinou. Frontman Chinaski toho mezi
písničkami moc nenamluvil, kapela
odsypávala své hity jeden za druhým.
Zazněly
samozřejmě
písničky
Tabáček, Potkal jsem tě po letech,
Signální, Venku je na nule, Dobrák
od kosti, Drobná paralela a spousta
dalších. Ve známém duetu Slovenský
klín nahradila v Prostějově zpěvačku
Báru Hosnedlovou Magdaléna
Králová. „Báru tady dneska nemám,
ale Magdalenka je naším častým
hostem při koncertních turné,“
vysvětlil změnu Michal Malátný.
Zhruba dvouhodinový koncert
Chinaski v Prostějově příznivce
této kapely nadchl. A nejen Husákovy děti, pro které skupina složila
rovněž velmi známou skladbu 1970.
Představení Chinaski ale mělo jednu
velkou kaňku, za kterou však nemohla tato populární kapela. V plném až přeplněném sále totiž byly
neuvěřitelné vedro a naprosto vydýchaný vzduch. Chybějící klimatizace v tak velkém sále prostě celý
zážitek pokazila, více než tisícovka
fanoušků tak Společenský dům
opouštěla potem mokrá jako myš...

CO ZAZNLO

NA TISKOVCE...
OVCE
E...

Petr CZUDEK - BK Opava:
Hodnocení kouče není k dispozici.

Predrag BENÁÈEK - BK Olomoucko:
„Tohle k basketbalu a sportu vůbec nepatří. Omlouvám se soupeři,
fanouškům. Tohle do sportu nepatří. Hráč se zachoval jako amatér. Jsem z
toho smutný. Nechápu, proč to Darko udělal, v civilu je to klidný kluk... Za
svou bohatou basketbalovou kariéru jsem toto nikdy nezažil. Těžko hledám
slova. Nechci, aby série takhle skončila. Diváky jsme ochudili o krásný basketbalový zážitek. Utkání tak v tuto chvíli nemá cenu hodnotit.“
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MICHAL NA HRANÍ

PROSTĚJOV Do Prostějova opět zavítal dětmi oblíbený Michal Nesvadba, kterého důvěrně znají z Kouzelné
školky. To potvrdila i jedna z „princezniček“, která na představení plné
her, písniček a zábavy dorazila se
svým tatínkem. Některé děti si přinesly i postavičky Františka a Fanynky. O oblibě známého herce nejlépe
svědčilo zaplněné hlediště.

FOTOGALERIE
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EXKLUZIVNÍ
VNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Hodinové veselé a hravé setkání začalo obvyklou rozcvičkou i za účasti
dětí z hlediště, které si odnesly upomínku v podobě předmětů vyrobených z chytře využívaných barevných lepicích pásek. Děti se naučily
prolézt knoflíkovou dírkou, zahrály
si karty a „Člověče nezlob se“, které
jako vždy vyhrál právě Michal.
„Michal holky neomrzí, dívají se na každý jeho televizní pořad. Když je možnost a můžeme se na něj jít v Prostějově
podívat, je jasné, že jim udělám velkou
radost. Ve svém pořadu vždy přidá
něco nového,“ svěřila se jedna z maminek. A co se dětem na Michalovi nejvíc
líbí? „Je legrační,“ mají jasno.

7    * "    #    G )  #+
Foto: Tomáš Kaláb

$   "   +   + 7  ! *+ 9 S /#* 7#'
Foto: Tomáš Kaláb

OND0EJ
HAVELKA roztancoval „chrám“ v Kralicích
Prostředí nehezkého kulturáku kontrastovalo
s noblesou swingu i magií staré Hané...

Predrag BENÁÈEK - BK Olomoucko:
„Utkání bylo rozhodnuto už po první polovině, ve které nám Opava dala
padesát osm bodů a jedenáct trojek. Stalo se přesně to, co jsme si nepřáli.
Velká ztráta s námi docela otřásla. Ve druhém poločase jsme dotahovali a hráli
dobře, ale na vítězství v Opavě to nestačilo. V play-off nejde hrát jenom dvacet minut, každé zaváhání může být smrtelné, což se tentokrát opět potvrdilo.“

KRALICE NA HANÉ „Jsme rádi, že jsme se společně sešli v tomto chrámu kultury,“ rozesmál Ondřej Havelka na úvod vystoupení
účastníky Tanečního večera v Kulturním domě v Kralicích na Hané.
V papundeklové přízemní budově se následně rozezněla muzika
prvorepublikových salónů a amerických tančíren. Energický swing
se prolínal s moravskou lidovou hudbou a tanci dávné Hané v podání pořádajícího souboru Klas. Večerník byl u toho!

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

kteří v minulosti opakovaně vystupovali v secesním Národním domě či v renovovaném hotelu Plumlov, tentokrát
poznali něco docela jiného. Vše ovšem
zvládli naprosto profesionálně.
Na úvod večera zahrála cimbálová muzika Primáš z Přerova, která posléze
doprovodila vystoupení plné vířících


 

barev v podání domácího folklórního
souboru Klas. Ten si připravil několik
tanečních vystoupení inspirovaných
dávnou Hanou, tedy prostředím, kam
sahaly kořeny většiny z přítomných.
Hned to první z nich se jmenovalo Svaté Ján a dokonale z něj sálala atmosféra
svatojánské noci plné milostné magie.

kd
do vššecchno vyysttoup
pill v kralicíích...
2x foto: Martin Zaoral

pro Večerník

Martin
ZAORAL
Něco podobného Kralice na Hané ve
své historii ještě nezažily. „Tenhle dům
možná bude brzy chránit UNESCO.
A jestli se nám do toho dá dřevomorka, tak to budou muset začít chránit
i zelení,“ vtipkoval na úkor kralického
kulturáku Jiří Vrba, moderátor zmíněné akce.
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers,
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Vystoupení Klasu se po celý následující večer prolínalo se zpěvem Ondřeje Havelky a hudbou jeho Melody
Makers. „Toto spojení má svoji logiku. Vždyť swing a jazz se vyvinuly
právě z lidové hudby,“ zdůraznil Ondřej Havelka. Na pódiu pak ovšem
se svými hochy čistě hudebními prostředky všechny přesvědčoval o tom,
že „nic nemá cenu, pokud to neswinguje“, případně že by se měli přestat
zabývat minulostí a žít „jen pro ten
dnešní den“. „Repertoár jsme volili
s ohledem na to, aby se na jednotlivé

skladby dalo tancovat,“ upozornil Havelka a účastníci akce se k tanci skutečně nenechali dlouho pobízet. Již po
druhé písni Melody Makers se parket
prakticky celý zaplnil a tak tomu bylo
po celý večer.
O občerstvení v průběhu Tanečního
večera s Ondřejem Havelkou a jeho
Melody Makers se hbitě staral personál Hotelu Plumlov. Lákavá akce pak
skončila hluboko po půlnoci. Další
příležitostí, kdy bude folklórní soubor
Klas k vidění na domácí půdě, budou
červnové Kralecky klebete.

V Prostějově zakokrhal HANÁCKÉ KOHÓT

odvolalo a žádá opakování střetnutí. rativa NBL utrpěla citelnou a nepříDohra u „zeleného stolu“ je ojedině- jemnou ránu.
(lv)
PROSTĚJOV O Hanáckyho
Statistiky z utkání najdete
lou situací, bez ohledu na konečné
kohóta je krajská postupová
na straně 26
rozhodnutí čtvrtfinále a celá Koopepřehlídka ve zpěvu lidových
písní pro sólové dětské zpěváky.
V Prostějově se uplynulou sobotu konalo její regionální kolo,
kterého se zúčastnilo dvaačtyřicet
přispěl rozhodčí Kučera. Za podobné být, aby se zápas dohrál, to vše v du- soutěžících. Děti mohly zpívat
herecké výkony, pokud se jich dopustí chu fair play. To se bohužel včera v písně z Hané, Malé Hané nebo
sportovec, se v hokeji udělují dvě trestné Opavě nestalo, i když, a to závěrem hostýnského Záhoří. Akci pořádal
minuty za filmování a ve fotbale žlutá opakujeme, tím nijak neomlouváme prostějovský Hanácký folklorní
karta.
nesportovní chování našeho tempe- soubor ve spolupráci s Kulturním
Proběhlý incident rovněž nebyl prv- ramentního hráče, který za něj bude klubem Duha, který se na celou
ním kontroverzním momentem roz- potrestán dle disciplinárního řádu sobotu proměnil v takovou malou hanáckou vesničku, kde ještě
hodčího Stanislava Kučery. Soudí- klubu velmi tvrdě.
všichni ctí staré zvyky, nosí kroje
me, že rozhodčí by měli utkání řídit, Dušan Tomajko, Michal Pekárek
a umí perfektně hanácky...
usměrňovat a jejich cílem by mělo vedení BK Olomoucko

1!$&  @    B?  C   46  @+
Ještě před verdiktem odvolacího
orgánu ČBF zaslalo vedení BK
Olomoucko do redakce Večerníku
následující resumé:
Vedení basketbalového klubu BK Olomoucko nesouhlasí s nesportovním chováním svého hráče Darka Čohadareviče ve včerejším druhém utkání play-off
Kooperativa NBL s Opavou. Současně
však, na základě zhlédnutí dostupných

netové stránky www.vecernikpv.cz
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Aneta DANĚČKOVÁ

„U dětí zájem o lidové písně lehce stoupá,“ říká Hana Pospíšilíková

Kdo by si myslel, že hanáčtina je v roce
2018 už mrtvý dialekt a na lidové
písničky už všichni vlivem těch moderních zapomněli, nemohl by být dál
od pravdy. „Děláme pro to všechno,
aby obliba lidových písní nejen u dětí
stoupala, a zdá se nám, že se to daří,
protože se nám každým rokem daří
zahrnout více měst do této soutěže.
Jsou tu děti z Prostějova, Olomouce,
Šumperka, Přerova a Kroměříže.
Snažíme se pojmout celou Hanou,“
uvedla exkluzivně pro Večerník
předsedkyně Hanáckého folklórního
spolku Hana Pospíšilíková, která byla

v sobotu členkou poroty.
Většina zpívajících dětí byla pro
doplnění zážitku z jejich vystoupení
oblečena v krojích, nicméně na
dobrých pozicích se umístily
i děti, které národní oblek neměly.
Avšak kvůli umístění to mnozí z nich
nedělají, lidová hudba totiž musí bavit. „Já zpívám už osm let. Zrovna teď
v Přerováčku, protože jsme z Přerova,“
prozradila malá zpěvačka Zuzana
Kopřivová, která se nakonec umístila
ve své kategorii na bronzové pozici
s písničkou Daleká šeroká. Tu porota
slyšela za odpoledne hned několikrát.

„Jsou písničky, které slýcháme pořád,
ale samozřejmě jsou tu i takové,
které jsme dnes slyšeli snad poprvé,“
komentovala repertoár dětských
zpěváků Hana Pospíšilíková.
Ve třech kategoriích soutěžilo 42 dětí,
z čehož necelá čtvrtina byli chlapci.
Děti si měly připravit dvě písně, první
byla bez doprovodu a při druhé je
doprovázela kapela Záletníci. Jelikož
   "
to bylo kolo pouze regionální, měla "    7#   !  J    Foto:
Aneta Dan,ková
porota za úkol určit dva postupující
do moravsko-slezského kola, které Příležitost reprezentovat hanácké které teď mají necelý měsíc na
se koná 20. května v Rožnově pod lidové písně dostaly zpěvačky Vik- přípravu do semifinálového kola
torie Martincová a Tereza Frýdová, přehlídky Zpěváček.
Radhoštěm.
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LIBOR VOJKŮVKA DOKRÁČEL DO DVORANY SLÁVY BOS KOMU? Helena Horká: „V náš tým
~% %" (

UP Olomouc

Prostějovskou stopu nese výjimečný počin roku v podání šéfky ženského sboru Proměny

PROSTĚJOV Tohle jinde nemají! Pouze v Olomouckém kraji
se někteří lidé, kteří zasvětili svůj život kultuře v různých jejích
podobách, mohou dočkat svých skutečně noblesních patnácti minut slávy. Nikde jinde totiž neoceňují kumštýře tvořící
přímo v některém z regionů mimo dosah světel pražských
ramp a blesků celostátních fotoreportérů. Vyhlašování Cen
Olomouckého kraje v oblasti kultury proběhlo uplynulý
čtvrtek v divadelním sále prostějovského Národního domu
už po dvanácté, odborníci vybírali z celkem 88 nominací.
Napínavé a vyrovnané až do poslední chvíle bylo hlasování
o Cenu veřejnosti za výjimečný počin. Kromě přehlídky osobností oplývajících talentem, nadšením i tvůrčí pílí nabídlo zajímavý program, v němž mimo jiné vystoupil i zpěvák
Josef Vojtek či herec-bavič Jiří Lábus. Moderátorem a také
scénaristou večera byl Marek Eben. Tradičním mediálním
partnerem pak byl opět PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který ani
tentokrát nechyběl v hledišti.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Čtvrteční večer zahájilo vystoupení divokých houslistek z tria Inflagranti, k nimž se později přidal
i frontman Kabátů Josef Vojtek. Jak
jsme zmínili, akcí i tentokrát provedl nezaměnitelný Marek Eben, na
němž bylo v průběhu slavnostního
večera vidět, jak ho celá událost náramně baví. „Jsem ve své podstatě konzervativní a jsem rád, když
každým rokem najdu věci na svém
místě, tedy například hotel Thermal v Karlových Varech, nebo Ceny
Olomouckého kraje v Olomouci či
v tomto nádherném divadle v Prostějově,“ prohlásil moderátor, který
dosud nechyběl ani při jednom z dosavadních dvanácti ročníků vyhlašování cen. „Dotáhl jsem to tak daleko,
že se dobře znám nejen se zajímavými osobnostmi z kultury, ale i se
zdejšími politiky. Na každého z nich
už mám složku! Všiml jsem si totiž,
že se zas až tak často nemění, pouze
čas od času změní post, na kterém je
najdu. Zaujalo mě například, že krajský náměstek není pouze přechodná
funkce na cestě k vyšším metám, ale
někdy i hibernující hejtman,“ rozesmál Eben divadlo.

„Abech to nerozflákal“
Ve čtvrtek v tom rozhodně nebyl
sám. Jako skutečně vtipný muž s obrovským charismatem se na pódiu
ukázal mistr rukodělné výroby z Loučan. „Abech to hned nerozflákal,“
strachoval se Josef Sýkora při přebírání těžké ceny, za kterou poděkoval
zejména své ženě. „Nemět manželku,
jakou mám, tak se válím někde po
příkopách,“ konstatoval Sýkora, jehož
jadrné hanáčtině se obdivoval Marek
Eben natolik, že na chvíli zcela ztratil
řeč, a jen se kochal. „Já se nemůžu nabažit,“ komentoval to posléze.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Hejtman chybìl
Ještě před ním si Cenu hejtmana převzala přerovská malířka Dana Hlobilová, autorka krásné zpívající kašny
oceněné na světové výstavě v Bruselu. „Chuderka pak stála nějaký čas
v Nitře a taky v Moskvě,“ připomněla
Hlobilová krušné osudy svého díla.
„Svoji“ cenu jí však Ladislav Okleštěk
nepředal, neboť se při pendlování
mezi Prahou a Olomoucí zasekl na
dálnici D1. Zastoupil ho náměstek
František Jura, kterého Eben prolustroval zejména coby bývalého prostějovského strážníka. Zvědavý byl na
to, zda máme i nějaký prostějovský
Bronx. „Měli jsme kolonky u svaté
Anny, ale poté, co jsme jejich obyvatele přestěhovali do okolních obcí,
je to ve městě lepší. Horší už to mají
na těch vesnicích,“ reagoval Jura. Po
Sýkorovi si pro cenu přišla ředitelka
Vlastivědného muzea v Šumperku,
která měla po bodrém Hanákovi
těžkou úlohu, ve své řeči se omezila
na poděkování spolupracovníkům
podílejícím se na nové interaktivní
expozici na zámku Úsov.

Legrace s Promìnami
Prostějovskou stopu šlo tentokrát
mezi oceněnými objevit pouze
u olomoucké sbormistryně Lenky
Dohnalové, která mimo jiné působí
v populárním ženském pěveckém
sboru Proměny. „Žiji velice šťastný
život, mám na gymnáziu skvělé studenty a při vedení sborů zažívám
spoustu legrace. To se týká i holek
z Prostějova. Za vše bych chtěla poděkovat někam nahoru a také svému
manželovi, který to se mnou vydrží,
i když pořád někde lítám,“ prohlásila
Dohnalová.

Ochotník a hvìzda
Po hudebním vstupu tří nepochybně talentovaných dívek ze skupiny
The Addams Sisters si pro cenu
došel vynikající malíř Vít John. „Mé
obrazy jsou založeny na dvou principech: osobní svobodě a bláznovství. Myslím, že je to dobrý návod,
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Po pódiu bos
Jako poslední na pódium doslova vyběhl malíř Libor Vojkůvka, který dorazil
bos. O chvíli později oficiálně vstoupil
do Dvorany slávy za celoživotní přínos.
„Já bosky chodím všude, třeba i v Nikaragui, kde je spousta jedovatých hadů,“
vysvětlil známý živel, který poděkoval
všem zejména pak „špicovým lidem
z Prostějova“. Zároveň prozradil, že
ve svém ateliéru obvykle maluje sám,
poslouchá hudbu Luise Armstronga
a občas si zajódluje. „Všechny baby mně
utekly,“ vysvětlil Vojkůvka. Setkání tak
nejen ocenilo lidi často pracující spíše
v ústraní, navíc rozesmálo běžné diváky
i ostřílené harcovníky. „Pobavil jsem se
jak už dlouho ne. Doufejme, že se uměleckým talentům bude v Olomouckém
kraji dařit i nadále,“ uzavřel duchaplný
průvodce podařeným dvouhodinovým programem Marek Eben.
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jak přežít v dnešní době,“ prohlásil
výtvarník, který si nepamatuje, kdy
začal kreslit, ale má pocit, že s tím
nikdy ani na chvíli nepřestal.
Cenu za divadlo přišel předat Jiří
Lábus, který společně s Markem
Ebenem krátce zavzpomínal na své
začátky u divadla v Liberci. „Tehdy
jsem bydlel přímo v divadle a z jeho
budovy jsem třeba celé čtyři dny vůbec nevylezl,“ zmínil se Lábus, jehož
Večerník vyzpovídal v exkluzivním
rozhovoru, který najdete v jednom
z květnových čísel.
Podobným zápalem pro múzy nepochybně po celý život disponoval
i šestadevadesátiletý Vladimír Čapka. „Ta cena je těžká a stejně těžké
je to i s divadlem,“ poznamenal zakladatel Divadelního souboru Josefa
Kajetána Tyla v Brodku u Přerova,
který si však přítomnost na pódiu
náramně užíval a hýřil úsměvy na
všechny strany.
S divadlem, a to Dejvickým, má zase
hodně co do činění šumperský rodák Miroslav Krobot. „Nějaké ceny
už mám, ale tohohle ocenění si moc
vážím. Beru to, jako by mě někdo
pochválil v širší rodině,“ prohlásil nezvykle uvolněný režisér filmu Kvarteto, které se natáčelo v Olomouci.

Èernošek se spojil
s Kellnerem
Cenu pro autora knihy Krčmaňská aféra: tajemný pokus o atentát
na československé ministry přišel
Lubomíru Novotnému předat šéf
pořádající TK PLUS. Ten po loňském Laver cupu na letošek připravuje další exkluzivní záležitost, která
v České republice nemá obdoby.
„Spojil jsem se s Petrem Kellnerem
a společně v O2 areně chystáme
světové závody v parkuru. Dorazí na
ně přes dvě stovky nejlepších koní
z celého světa,“ prozradil Miroslav
Černošek, který osvětlil, proč se po
tenise, volejbalu, atletice či hokeji
vrhl právě na parkur. „Je nesmírně
populární. Tato disciplína bývá na
letních olympijských hrách vyprodána mezi prvními.“

Hlas lidu pro sbor
Napínavé a vyrovnané až do poslední chvíle bylo hlasování o Cenu ve-

řejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury. Tu
nakonec s 573 hlasy získal pěvecký
sbor Cantabile z Hranic, který tvoří zejména studentky středních
a vysokých škol. „Chlapci s námi
obvykle moc dlouho nevydrží, ale
když už vydrží, tak si je hýčkáme,“
prozradila sbormistryně Markéta
Lásková, která poděkovala zejména veřejnosti za udělené hlasy. „Je
to pro nás velká čest, ceny si velmi
vážíme. Je vidět, že veřejnost ocenila naši dlouholetou práci, když
nám lidé poslali tolik hlasů. Moc
za ně děkujeme,“ neskrývala radost
z úspěchu sbormistryně Lásková.
Druhé místo obsadila olomoucká
Základní umělecká škola Campanella, jen o šest hlasů méně pak získala „liduška“ z Jeseníku. Cena veřejnosti, v níž hlasovalo téměř dva
a půl tisíce lidí, byla jednou z deseti
kategorií Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti kultury za rok
2017.
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Olomoucký kraj ve spolupráci s marketingovou společností TK PLUS
tak mají za sebou další ročník udílení
Cen v oblasti kultury a třinácté klání se již připravuje. „Kultura vytváří
charakteristickou tvář Olomouckého kraje a jsem rád, že díky cenám
můžeme poděkovat lidem, kteří se
jí věnují. Oceňujeme ty, kteří se nesmazatelně zapsali do uměleckého
života v našem kraji a ovlivnili regionální kulturu. Věřím, že tato anketa
je nesmrtelná, protože mimořádných osobností má kulturní scéna
v Olomouckém kraji mnoho a s postupem roků jich neubývá, naopak,“
pronesl hejtman Ladislav Okleštěk.
„Věřím, že tato anketa je nesmrtelná,
protože mimořádných osobností
má kulturní scéna v Olomouckém
kraji mnoho a s postupem roků jich
neubývá, naopak,“ potvrdil hejtman,
že v zákulisí se již chystá ročník s pořadovým číslem třináct.
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Sezóna 2008/09
Prostějov – KP Brno 3:1 na zápasy
PV – BR 3:1 (18, -22, 21, 23), BR – PV
3:2 (20, -20, -19, 32, 9), PV – BR 3:1
(-23, 17, 20, 19), BR – PV 0:3 (-17, -17,
-18).
Sezóna 2009/10
Prostějov – KP Brno 3:0 na zápasy
PV – BR 3:0 (19, 21, 21), PV – BR 3:0
(21, 15, 22), BR – PV 0:3 (-17, -17, -21).
Sezóna 2010/11
Prostějov – Olomouc 3:0 na zápasy
PV – OL 3:0 (13, 11, 19), OL – PV 1:3
(19, -13, -21, -21), PV – OL 3:1 (23,
-23, 17, 7).
Sezóna 2011/12
Prostějov – Olymp Praha 3:0 na zápasy
PV – OP 3:0 (17, 24, 20), OP – PV 1:3
(-20, 23, -24, -23), PV – OP 3:0 (12, 23,
13).
Sezóna 2012/13
Prostějov – Olymp Praha 3:0 na zápasy
PV – OP 3:0 (15, 18, 22), PV – OP
3:2 (19, -23, -20, 23, 9), OP – PV 0:3
(-20, -22, -14).

Dìkujeme všem partnerùm

18041310395

Cena Olomouckého kraje za pøínos v oblasti kultury za rok 2017 - ocenìní laureáti:

Cena za celoživotní přínos (dvorana slávy)
Libor Vojkůvka – naivní malíř
Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – hudba
Lenka Dohnalová - pedagožka a sbormistryně
Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – výtvarné umění
Vít John – malíř a grafik
Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – divadlo
Vladimír Čapka - ochotnický divadelník
Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – film, rozhlas a televize
Miroslav Krobot - herec a režisér
Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – literatura
Lubomír Novotný - Krčmaňská aféra: tajemný pokus o atentát na československé ministry
Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury
Pěvecký sbor Cantabile
Cena hejtmana Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury
Dana Hlobilová - malířka
Cena „Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje“
Josef Sýkora - práce s dřevem (výroba dřevěných hraček)
PODROBNĚJŠÍ PROFILY OCENĚNÝCH NAJDETE NA WWW.VECERNIKPV.CZ
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Sezóna 2013/14
Prostějov – Olymp Praha 3:0 na zápasy
PV – OP 3:1 (-24, 18, 11, 22), PV –
OP 3:1 (18, -19, 23, 21), OP – PV 0:3
(-19, -19, -16).
Sezóna 2014/15
Prostějov – Olymp Praha 3:0 na zápasy
PV – OP 3:0 (14, 20, 17), PV – OP 3:0
(21, 20, 16), OP – PV 0:3 (-27, -22, -23).
Sezóna 2015/16
Prostějov – Olomouc 3:0 na zápasy
PV – OL 3:0 (19, 14, 18), PV – OL 3:0
(19, 13, 14), OL – PV 0:3 (-12, -8, -16).
Sezóna 2016/17
Prostějov – Olomouc 3:2 na zápasy
PV – OL 2:3 (-22, -26, 18, 22, -11),
PV – OL 3:0 (19, 20, 22), OL – PV
3:2 (17, 23, -16, -19, 9), OL – PV 0:3
(-23, -18, -16), PV – OL 3:2 (21, -22,
12, -20, 6).

stoprocentnì vìøím!“

PROSTĚJOV Je suverénně nejčastěji bodující hráčkou tohoto
extraligového ročníku, což má
svou logiku, když Helena Horká
(na snímku) plní coby univerzálka
VK Prostějov roli ústřední tahounky celé ofenzivy devítinásobných
mistryň republiky. Hanácké volejbalistky teď hladce postoupily do
desátého finále v řadě za sebou,
na čemž měla ostřílená harcovnice tradičně výraznou zásluhu.
Sice ne propastně, ale přece jen
se stala jedničkou mezi skórujícími hráčkami v celé semifinálové
sérii proti KP Brno.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor pro Večerník

Marek
SONNEVEND

ƔƔ Třetí vzájemné střetnutí však nebylo zdaleka tak jednoznačné, jako
úvodní dvě, dokonce jste málem ztratily sadu. Co se to zpočátku dělo?
„Soupeřky taky umí hrát volejbal, vždyť
to bylo už semifinále. (smích) V prvních
dvou zápasech ale nepředvedly skoro nic,
tím větší měly dnes motivaci. A hlavně ze
začátku hrály fakt výborně, dařilo se jim
nejvíc v obraně, kde nás několikrát vítězně zablokovaly. Jejich zlepšený výkon
oproti minulým utkáním udělal z toho
dnešního mnohem vyrovnanější boj.“
ƔƔNeviděla jste tedy důvod i v horší
hře vašeho družstva? Že jste to třeba
trochu podcenily...

“

nedostalo víc do hry. Tentokrát byl
jeho výkon mnohem lepší a díky
tomu mělo střetnutí vyšší úroveň.
Což nám pro finále rozhodně
prospělo víc, než kdybychom
soupeřky zase úplně smetly.“
ƔƔ Nakolik mančaft rozhodilo náhlé onemocnění Veroniky
Trnkové, která nemohla nastoupit?
„Verča je blokařka základní sestavy a tím
pádem nám samozřejmě chyběla. Ale
Gabika Kozmík v sezóně taky nastoupila hodněkrát, v ní bych problém neviděla. Sice není tak výrazná, ale svoje si
hlavně v obraně uhraje a do těchto utkání klidně může naskočit.“
ƔƔVe finále potkáte Olomouc. Stane
se tak dle očekávání...
„Jasně, ani já osobně jsem o tom nepochybovala. Olomouc sice těsně prohrála druhé semifinále v Ostravě, ale jinak
měla dost navrch a myslím si, že postoupila zaslouženě.“
ƔƔ Z pěti vzájemných bitev s Olomoucí v tomhle ročníku jste sice
všechny vyhrály, ale dvakrát jen 3:2
včetně jednoho domácího mače zachráněného z mečbolů UP. Očekáváte v rozhodující sérii o titul tvrdý boj?

 1-  01&%

„Určitě ano. Olomouc má kvalitní celek a rozhodně nám nedá nic zadarmo,
klobouk dolů před jejími výkony. Na
druhou stranu ty těsné zápasy proti ní
přišly pokaždé v době, kdy jsme hrály
opravdu hodně utkání rychle za sebou
včetně velice těžkých v Champions
League. Čehož ony využily k vyrovnaným zápasům s námi. Teď budeme
v plné síle, maximálně připravené
a s vědomím, že jde o finále. To znamená, že do toho dáme všechno. Já v náš
tým stoprocentně věřím, osobně se mi
v téhle sestavě, kterou tady máme, hraje naprosto perfektně. Když se zrovna
některé nedaří, zaberou ostatní, a proto jsme tak úspěšné, kolektiv funguje
herně i vztahově. Teď půjde jen o to,
abychom v nejdůležitějších zápasech
předvedly, na co volejbalově máme.
Třeba jako ve finále Českého poháru
právě proti Olomouci.“

Úpéčko se s Ostravou nečekaně trápí 2:2 na utkání
Baráž vyhrály České Budějovice
a jsou nováčkem extraligy!

PROSTĚJOV Konec uplynulého
týdne rozlousknul pouze jednu ze
dvou tajenek ve vrcholícím zápasovém programu volejbalové UNIQA
extraligy žen ČR 2017/18. V semifinále pokračuje moravské drama,
zatímco baráž byla rozhodnuta jednoznačným způsobem.

UP Olomouc vs. TJ Ostrava
++  & 

Olomouc - Ostrava 3:0 (18, 10, 23),
Ostrava – Olomouc 3:2 (-21, 29,
-15, 21, 13)
Za vyrovnaného stavu 1:1 na utkání
měl extrémní důležitost třetí duel semifinálové série ve středečním odpoledni
na Hané. A domácí favoritky jej zvládly bezpečně, pouze v dějství číslo tři je

protivnice potrápily. „Vyšel nám začátek, což bylo po porážce v Ostravě moc
důležité. Celkově by nás tohle vítězství
mělo zklidnit, abychom si do čtvrtého
střetnutí venku víc věřili,“ uvažoval trenér UP Jiří Teplý. „Soupeř opět potvrdil
svou domácí sílu, přehrál nás na servisu
i v útoku. Musíme hrát ještě bojovněji
a na hraně rizika. Série pokračuje, těšíme
se domů před naše fanoušky,“ neskládal
zbraně kouč TJ Zdeněk Pommer.
Čtvrtý mač v sobotu na severu Moravy
pak přinesl po týdnu další infarktové
drama nedaleko polských hranic. A znovu nejtěsnějším poměrem v ostravský
prospěch! Což znamená, že semifinále
definitivně rozhodne až soudný duel
číslo pět ve středu 18. dubna od 17.00
hodin ve Sportovní hale Univerzity

Palackého. „Výborný zápas pro diváky a super konec pro nás. Šli jsme si za
svým, bojovali o každý míč. Musíme
však zlepšit příjem. Páté střetnutí sice
hrajeme venku, ale je důležité, že jsme to
dotáhli až k téhle rozhodující bitvě,“ cenil si Pommer. „Dnes byla Ostrava lepší,
na rozdíl od minulého souboje tady, kdy
to vyhrál někdo jiný. Domácí šli tentokrát víc za vítězstvím a byli důraznější.
Na středu se musíme připravit a vrátit
jim to,“ plánoval Teplý.
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Č. Budějovice - Fénix 3:0 (15, 20, 15)
Jihočešky si přivezly z jihomoravské metropole slibný náskok 2:0 na střetnutí
a v baráži o příští extraligový ročník jim
zbývalo jediné: doma potvrdit svůj postup z první ligy třetím triumfem. Což se
jim povedlo hned v pátečním souboji číslo tři, přičemž vzájemné měření sil ovlád-

Marek SONNEVEND

Jak velký rozdíl ale spočíval mezi vzájemnými střetnutími číslo 1 + 2 a závěrečnou
bitvou, o tom svědčí hned několik různých faktorů. Za prvé měly Jihomoravanky premiérově na dosah zisk sady, stačilo
jen proměnit některý ze tří setbolů na
sklonku úvodního dějství. Za druhé se též
v dalších dvou částech dostaly na hranici

dvaceti uhraných bodů, což je známka
určité vyrovnanosti. A za třetí dokázaly
na velké nápory domácích opakovaně
odpovídat svými kontry, přičemž tohle se
markantně projevilo zvlášť během třetího
dílu snížením z 21:9 na 22:18.
Brněnského trenéra tyhle pozitivní prvky
samozřejmě potěšily. „Vsadili jsme tentokrát na holky, které tolik nekazí, a náš
výkon konečně snesl přísnější měřítka.
Díky tomu mělo třetí utkání série oboustrannou úroveň, hodně silnému soupeři
jsme byli důstojným protivníkem. A klidně jsme mohli získat aspoň jeden set,
chybělo málo. Na druhou stranu jsme ho
samozřejmě z nějakých důvodů v závěru
ztratili, favorit měl výrazně navrch hlavně
na síti. Se semifinále jsme se však rozloučili kvalitní hrou,“ říkal Marek Rojko.
Velmi sympatická slova pak pronesl směrem k postupujícímu oddílu. „Gratuluji

Prostějovu k další účasti ve finále. Znovu
potvrdil, že za posledních deset let je to
jednoznačně nejlepší družstvo v české
lize a ne náhodou má na kontě tolik mistrovských titulů ze sebou. Přeji mu, ať tu
úspěšnou éru završí jubilejním triumfem,
neboť si to za dlouhé roky dobré práce i finančních investic do ženského volejbalu
zaslouží. Navíc držím palce taky Mirovi
Čadovi, aby se symbolicky loučil desátým zlatem. Jeho podíl na úspěších je nezpochybnitelný,“ popřál Rojko srdečně.
Slovenského lodivoda Králova Pole i jeho
ovečky teď čeká série o bronz. „Nejspíš to
dopadne jako loni, kdy jsme se jako níže
nasazený tým střetli o třetí místo s Ostravou. Před rokem se nám povedlo ji dvakrát porazit a bronzové medaile získat,
v totéž věřím i nyní. Mančaft na to podle
mého názoru máme. Obecně jsem do
Brna v roce 2016 přicházel za situace, kdy



Prostějov (son) - Termínově poněkud
nestandardní závěr sezóny mají v České
republice extraligové soutěže volejbalistek ve dvou nejstarších mládežnických kategoriích. Zatímco juniorkám
skončila nadstavbová část už týden
před vypršením března, kadetky čekají
na poslední třetí dějství této fáze až do
prvního květnového víkendu. „Tenhle
velký časový rozdíl vznikl tím, že národní tým kadetek má po celý duben
reprezentační program. Původně byl
naplánovaný kvůli možnému startu na
mistrovství Evropy, ale když nároďák na
šampionát nepostoupil, nedošlo k jeho
zrušení. Ani k termínovému posunu
tak, aby po juniorkách třeba i kadetky
nejdřív dohrály nadstavbu a teprve pak
přišel na řadu sraz reprezentace,“ pokrčil
rameny šéftrenér mládeže VK Prostějov Jaroslav Matěj.
Zatímco jeho věkově starším svěřenkyním tak soutěžní ročník 2017/18 už
poměrně dávno skončil, mladší děvčata
vékáčka absolvují závěrečné mistrovské
duely teprve o víkendu 5. + 6. května,
a to v nadstavbové skupině 3B. „Bez
ohledu na situaci se snažíme, aby všechny hráčky dál kvalitně trénovaly a v kategorii U17 jsme sezónu uzavřeli co nejlepšími výkony. Stejně příprava každý
rok běží až do druhé poloviny června,
tudíž ani při současné termínovce nejde
o žádný vážný problém,“ pravil Matěj
smířlivě. Na závěr doplňme, že letošní
extraliga juniorek ČR již úplně vyvrcholila finálovým turnajem Final Six, který
od 6. do 8. dubna hostilo Brno. Z mistrovského titulu se tam radoval domácí
tým Králova Pole coby největší favorit,
když ve finále porazil stříbrný Liberec
3:0 (13, 15, 23). Bronz získal Šternberk
po vítězství v duelu o 3. místo nad Plzní
3:1 (17, 13, -21, 23). Konečné pořadí extraligy juniorek ČR 2017/18: 1.
Brno, 2. Liberec, 3. Šternberk, 4. Plzeň,
5. Olymp Praha, 6. České Budějovice,
7. Španielka Řepy, 8. Přerov, 9. Ostrava, 10. VK Prostějov, 11. Vysočina, 12.
Žižkov.

Vítìze znají CEV
Cup i Challenge Cup

ly naprosto suverénně. „Potvrdili jsme
výsledky z Brna a v dnešním zápase nepřipustili žádné významnější komplikace,
z čehož máme velkou radost. Během celé
série jsme ztratili jediný set, takže chci
hráčky pochválit za to, jak k baráži přistoupily a jak ji zvládly,“ konstatoval navýsost
spokojený Milan Šimonek, lodivod čerstvého nováčka nejvyšší tuzemské soutěže
z Českých Budějovic.
„Chtěl bych pogratulovat Budějovicím
k postupu do extraligy, protože si ho
zasloužily a v celé baráži byly lepším týmem. My jsme samozřejmě zklamaní,
ale bohužel se projevilo, že když celou
sezónu prohráváme, tak neumíme vítězit. To soupeř jako čtyřnásobný vládce
první ligy naopak umí, což podle mého
názoru hlavně rozhodlo,“ smutně hodnotil Zdeněk Janoušek, kormidelník
Fénixu. Ten UNIQA extraligu opouští
po sedmi letech, z nichž plných pět roků
nosil předchozí název Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka.
(son)

Prostějov (son) - Dva nižší evropské
poháry volejbalistek 2017/2018 pod
elitní Champions League vyvrcholily
finálovými dvojzápasy. A obě klubové
trofeje putovaly do teplých krajin starého kontinentu. V CEV Cupu oslavil suverénní triumf starý známý VK
Prostějov. Turecký Eczacibasi Istanbul totiž ve finále nejprve vyhrál 3:1
na hřišti Minčanky Minsk, načež běloruského soupeře smetl doma 3:0.
Mnohem vyrovnanější byly závěrečné bitvy v Challenge Cupu, kde řecký Olympiakos Pireus sice ve vlastní
hale podlehl jinému řeckému oddílu
BBSK Bursa těsně 2:3, ale poté dokázal venku otočit z 0:1 na 3:1, čímž
o jediný set urval cenný úspěch.
CEV Cup žen 2017/18 - výsledky
finále: Minčanka Minsk (Bělorusko)
– Eczacibasi Istanbul (Turecko) 1:3
(-14, -21, 22, -11) a Eczacibasi Istanbul
– Minčanka Minsk 3:0 (17, 17, 17).
Challenge Cup žen 2017/18 - výsledky finále: Olympiakos Pireus (Řecko)
– BBSK Bursa (Turecko) 2:3 (-17, -23,
7, 18, -13) a BBSK Bursa – Olympiakos
Pireus 1:3 (23, -20, -18, -16).

zdejší tým pět nebo šest let zůstával bez
cenného kovu a chtěli jsme, aby je opět
získával. Zatím se tahle cesta daří, v letošní sezóně zbývá udělat poslední krok.
A my se pochopitelně budeme soustředit
maximální měrou na to, abychom svůj cíl
naplnili,“ pravil odhodlaný Rojko.
Prostějovský kouč neměl radost z poněkud slabší produkce svých svěřenkyň
ve třetím semifinálovém mači, ovšem
tradičně zachoval rozumný nadhled.
„V první řadě chci Markovi moc poděkovat za jeho pěkná slova na naši adresu.
Co se posledního utkání v sérii týče, my
jsme asi podvědomě polevili po dvou
jasně vyhraných zápasech téhle série,
které byly jednodušší. Naše koncentrace
i nasazení nebyly zejména zpočátku stoprocentní, scházela důslednost v obraně
a dělali jsme chyby jak při blokování, tak
v poli. Proto mělo střetnutí vyrovnaněj-

ší průběh. Coby klíčový se ukázal závěr
prvního setu, pak už se projevila naše
vyšší kvalita. Ale výpadky či slabší chvíle
jsme měli až do konce,“ objektivně hodnotil Miroslav Čada.
O něco horší výkon kolektivu nijak neomlouval, leč uměl jej pochopit. „Rovněž
je potřeba ocenit Brno, které nám dvakrát podlehlo vysokým rozdílem, a přesto v sobě našlo morální síly maximálně
zabojovat, jak se mu to ve středu podařilo. Nic nevzdalo, zaslouží pochválit.
Pro nás je zase podstatné, že jsme obrátili nepříznivý vývoj a znovu zvítězili 3:0.
Tím je splněn další postupný krok, i přes
dílčí problémy ve třetím semifinálovém
duelu jsme nejrychlejším možným způsobem postoupili do finále. A v něm
samozřejmě uděláme vše, abychom
dosáhli na titul,“ shrnul prostějovský
kormidelník Čada.
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PROSTĚJOV Poslední mač semifinálové série v nejvyšší české soutěži mezi
volejbalistkami VK Prostějov a KP
Brno, to nebyla žádná selanka. Papírově slabší družstvo pozvedlo svou hru
v porovnání s prvními dvěma souboji
na vyšší úroveň, naopak favorizovaný
kolektiv polevil. Přesto nakonec zvítězil opět 3:0 na sety (i když měl namále)
a stejným zápasovým poměrem také
postoupil do extraligového semifinále.

RYCHLÝ
Kadetky èekají
na poslední kolo

„Osobně mám z posledního
zápasu nejlepší pocit,
i když jsme zvítězily nejmenším
rozdílem. Proč? Protože jsem
si aspoň pořádně zahrála...

„Určitě jsme nic nepodcenily. Jak říkám,
bylo to semifinále, boj o medaile. A především jsme chtěly v klidu vyhrát, abychom
přidaly třetí vítězství a sérii rychle ukončily.
Nakonec se to i přes problémy povedlo,
navíc dalším výsledkem tři nula. Je však
pravda, že tentokrát nás Brno dostalo pod
největší tlak a jasné utkání to vůbec nebylo.“
ƔƔ Klíčovou roli mělo zahajovací
dějství otočené v závěru ze tří hostujících setbolů. Čím se vám povedl ten
obrat?
„V koncovce jsme přestaly tolik chybovat jako předtím a začaly hrát co, co
bychom měly. Hlavně útok se zlepšil,
smečovaly jsme správným způsobem.
Podobně vypjatý závěr setu se nám podařilo otočit už poněkolikáté v letošní
sezóně, čímž jsme potvrdily, že takové
těžké momenty většinou zvládáme.“
ƔƔ Může být směrem k finále pozitivní, že jste Královo Pole nesmetly
jasně ve všech třech duelech?
„Třeba já osobně mám z posledního
zápasu nejlepší pocit, i když jsme zvítězily nejmenším rozdílem. Proč? Protože
jsem si aspoň pořádně zahrála. (s úsměvem) V těch prvních dvou utkáních jsme
měly takovou převahu, že se Brno skoro
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volejbal

JEDNIČKA VK PODLE

VEČERNÍKU

Ženy VK ještě neznají své soupeřky pro boj o titul,
rozhodující sérii každopádně zahájí v sobotu doma

LAURA EMONTS
Třetí duel semifinálové série s Brnem sice
prostějovským volejbalistkám nevyšel po
herní stránce optimálně, ale přesto zvítězily opět 3:0 a v jejich týmu se našlo dost
kvalitních individuálních výkonů. Nejvíce
nás tentokrát zaujala německá smečařka,
autorka 13 bodů. Hodně z nich totiž zaznamenala v důležitých momentech, a byť
útočně nijak nezářila (úspěšnost zakončení 42 procent), držela mančaft jinými
činnostmi. Hlavně přihrávkou, když přijímala na výborných 61 procent, z čehož plných třiačtyřicet procent bylo excelentních. Přidala jeden
vítězný blok i jedno eso, souhrnnou užitečnost
+8. A celkově tak Laura Emonts znovu prokázala
svůj důležitý přínos pro kolektiv vékáčka.

ŽHAVÁ NOVINKA

Z VÉKÁČKA
Trnková by
PÈODEÙWILW
Nečekaná hráčská absence postihla
prostějovské volejbalistky ve třetím semifinálovém střetnutí proti KP Brno.
Naskočit do něj totiž nemohla blokařka
Veronika Trnková, ač ještě v den zápasu
byla dlouho normálně v pořádku. „Až
odpoledne se Verče udělalo špatně, dostala průjem a taky zvracela. V daném
stavu nebyla schopná nastoupit, radši
jsme ji šetřili. Ale mohla aspoň sedět na
lavičce a povzbuzovat holky,“ vysvětlil
hlavní trenér žen VK Miroslav Čada.
Otázkou však bylo, nakolik nemoc
Trnkovou poznamená do dalších dnů.
„Naštěstí nešlo o nic vážného. Ve čtvrtek i v pátek se ´Trnec´ lehce zapojila
do přípravy a po víkendovém volnu by
teď měla trénovat už normálně naplno,“
věřil Čada doufající v to, že šlo o poslední zdravotní výpadek jeho svěřenkyň.
„Holky se obdivuhodně drží celou sezónu a mým největším přáním je, aby
vydržely fit ještě ty dva poslední týdny
do konce soutěžního ročníku. Pro finále
potřebujeme celý mančaft v pořádku,“
zdůraznil Čada klíčový faktor.

Jak to vidí
KAPITÁNKA

PROSTĚJOV Volejbalistky VK Prostějov postoupily dle očekávání a suverénně do finále UNIQA extraligy žen ČR 2017/2018, jež
odstartují prvním duelem na vlastní palubovce haly Sportcentra
DDM v sobotu 21. dubna od 17:00 hodin. Na jméno svých soupeřek si však ještě musí počkat, neboť druhá semifinálová dvojice
mezi Olomoucí a Ostravou stále není rozhodnutá. A protivníka
v titulové sérii na tři vítězství se obhájkyně zlatých medailí z předchozích devíti let dozví až ve středu večer.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Ü½NGJ
6,/1

9

Devětkrát za sebou už zvítězily
volejbalistky VK Prostějov ve vrcholící UNIQA extralize žen ČR
2017/2018 jasným poměrem
3:0. Nejprve takhle triumfovaly
třikrát na závěr nadstavbové části
(KP Brno, Liberec, Ostrava) a poté
stejným počtem výher i během play-off jak ve čtvrtfinále (Přerov), tak
v semifinále (KP Brno).

Marek
SONNEVEND
Do té doby si musí počkat, ovšem
bez ohledu na tuto skutečnost zůstává jedna věc pevně daná, okolnostmi
neměnná. „Už před sezónou jsme dali
dohromady kvalitní tým s jasným cílem podesáté v klubové historii vyhrát
obě národní soutěže. Český pohár nám
před časem vyšel a teď je na řadě extraliga, z níž samozřejmě chceme získat jubilejní mistrovský titul v řadě za sebou.
A to moc. Ať ve finále potkáme kohokoliv,“ zdůraznil kouč vékáčka Miroslav
Čada.
Přesvědčeně počítal s tím, že v rozhodujících bitvách tohoto ročníku
narazí se svým mančaftem na hanáckého rivala, stejně jako v minulých dvou letech. Jenže výběr UP
v semifinále po domácím triumfu
3:0 vždy následně padl na ostrav-

ském hřišti 2:3 a moravská řežba
je tím pádem zápasově vyrovnaná
2:2. „Takový průběh mě velmi překvapil, neboť Olomouc má papírově
lepší družstvo se stabilním příjmem,
čímž měla mít navrch. Doplácí však
na méně úspěšný útok, který bojovná
Ostrava skvělou obranou vychytává
a s pomocí maximálního nadšení i fanoušků to doma dvakrát urvala. Sám
jsem zvědavý, jak vše nakonec dopadne,“ odtušil Čada.
Pokud postoupí favorit, dojde
k předpokládané finálové konfrontaci dvou soků z Hané. Což se za
uplynulou dekádu stalo už třikrát.
Jestliže však dojde k senzačnímu
překvapení v podobě průniku TJ,
čekala by prostějovský kolektiv premiéra v soubojích o nejcennější kov
proti Ostravankám. „My si v klidu počkáme do středy a podle výsledku pátého semifinále následně nachystáme
taktickou přípravu na soupeře, který
uspěje. Nevidím v tom absolutně žádný problém,“ neřešil Čada, zda by třeba
chtěl znát protivníka dříve.

Spekulovat nechtěl ani na téma, jestli
bude větší výhodou odpočatost jeho svěřenkyň, či rozehranost plejerek na druhé
straně sítě. „Tohle nemá vůbec smysl řešit.
My se v první řadě soustředíme na sebe,
abychom se dokázali na finále v rámci
veškerých možností co nejlépe nachystat.
A přesně o to se snažíme. Oba potenciální soupeře dobře známe, stejně jako oni
dobře znají nás. A v podstatě není příliš
čím se navzájem překvapit. Každopádně
platí, že respektujeme kvality protivníků,
ale zároveň jsme si vědomi své vlastní síly.
A jsem přesvědčen, že pokud v sérii o titul odvedeme standardní výkony, na jaké
máme, měli bychom mít herně i výsledkově navrch,“ řekl trenér Prostějova jasně.
Současně však musí být on s celým realizačním týmem a pochopitelně též
samotné hráčky nachystaní na to, že
finálové střety nemusí jít zdaleka hladce. „Všechno se bude odvíjet od podání a přihrávky, nakolik my dostaneme
pod tlak soupeře a také naopak. Jestli
zvládneme přijímat dobře, dostaneme
se nahrávkami do výhodných útočných
pozic a můžeme ofenzivou pravidelně
bodovat. Při horší přihrávce by to logicky bylo komplikovanější, s čímž ale
budeme dopředu počítat a případný
vyrovnaný či dokonce nepříznivý vývoj
by nás neměl zaskočit. Holky během
sezóny opakovaně dokázaly, že umí čelit
těžkým momentům i situacím. A já našemu týmu stoprocentně věřím,“ uzavřel
Miroslav Čada se zřejmým odkazem na
víru v dosažení klíčového úspěchu.
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Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
BUDE OÈEKÁVANÉ
VYVRCHOLENÍ?

Ačkoliv se ženská UNIQA extraliga ČR za poslední roky zkvalitnila a nejen díky loňskému nováčkovi z Liberce došlo k rozšíření její špičky, měla už před začátkem aktuální sezóny 2017/2018 dva hlavní favority. Jednoznačně největšího VK Prostějov
a druhého ve stínu za ním UP Olomouc.
Hegemon uplynulé dekády a devítinásobný mistr republiky z předchozích let splnil
svou roli v dosavadním průběhu soutěže bezezbytku, dá se říct suverénně. Neutrpěl
ani jednu porážku od českých soupeřů, tím pádem drží dlouhou sérii tuzemských vítězství, navíc přesvědčivě ovládl Český pohár a vyřazovacím play-off zatím prosvištěl
bez ztraceného setu.
Hanácký konkurent - poslední roky druhý nejsilnější celek této země - však rovněž
nezahálel. Na vékáčko sice výsledkový recept dosud nenašel, ovšem dvakrát mu
podlehl jen nejtěsněji 2:3. A především dokázal udržet pod sebou všechny hrozící
protivníky od výše zmíněného Liberce přes Ostravu až po KP Brno. Extraligově
s nimi prohrál pouze ve třech utkáních z mnoha, leč ve finále vinou semifinálového
klopýtání se Severomoravankami ještě není. Přesto nepochybuji, že do něj ve středu
postoupí.
Tím pádem veškeré dění uplynulých šesti měsíců dospěje přesně tam, kam se všeobecně předpokládalo: k finálovému střetu Prostějov versus Olomouc. Bude to prestižní, vyhecované, pikantní i vypjaté, nadcházející série by určitě snesla ještě mnoho
jiných top přívlastků. Zvlášť pokud půjde o revanš za loňské, památně spektakulární
řežby o zlato protažené na maximální počet pěti duelů se strhujícím vyústěním pro
Čadovu partu.
Nezaujatý fanoušek si jistě přeje znovu zažít něco podobného, ale jsem přesvědčen,
že tentokrát se žádné obří drama konat nebude. Jestli zůstanou zdravé všechny klíčové hráčky obhájkyň trofeje. Když ano, dopadne to podle mého názoru i přes značnou zajímavost jednotlivých mačů 3:0 na zápasy pro VK. Nebo se (s)pletu?
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jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 1:0, 1:2,
4:3, 4:6, 7:9, 10:9, 11:10, 11:14,
12:17, 13:18, 16:18, 17:20, 20:20,
20:22, 22:24, 25:24, 25:26, 28:26.
Druhý set: 1:0, 1:4, 2:6, 5:7, 6:9, 12:9,
13:11, 15:11, 15:13, 18:13, 19:14,
19:17, 21:17, 23:18, 23:20, 25:20.
Třetí set: 3:3, 10:3, 11:5, 16:5, 16:8,
18:8, 21:9, 21:14, 22:18, 23:19, 25:19.
PROSTĚJOV Prostějovské volejbalistky v celém semifinále UNIQA extraligy
žen ČR 2017/2018 neztratily proti
Brnu ani sadu, ovšem ve třetím utkání
série nebylo po předchozí suverenitě
VK ani vidu, ani slechu. Královo Pole
svedlo v hale Sportcentra DDM velmi
vyrovnanou bitvu a dostalo favorizované družstvo do nemalých problémů,
viz tři jeho setboly (byť nevyužité).
Přesto souboj nakonec dopadl zase
triumfem Prostějova, stejně jako celý
zápasový střet beze ztráty setu. A premiantky dlouhodobé části soutěže tak
hladce postoupily do finále.

Marek SONNEVEND
Začátek středečního zápasu se tentokrát
vůbec nenesl v režii favorita, právě naopak. Hostující hráčky výborně podávaly,
rozhodily domácí přihrávku a s pomocí
mnoha vítězných bloků držely většinu
úvodní sady vedení. Po obratu zpřesněného vékáčka ze 7:9 na 10:9 to vypadalo, že mač přece jen dostane očekávaný

Aneta KŘÍŽOVÁ
Soutěž je stejně jako předchozí roky určena
nejen pouze studentům středních a vysokých škol, ale vůbec všem, které baví móda
a návrhářství. „Do předkola, které se konalo
v pátek šestého dubna na naší škole, se nám
přihlásili například soutěžící z Liberce, Prahy, Strážnice, Ústí nad Orlicí, ale i z dalších
měst. Do finále postoupilo třináct nejlep-

FOTOGALERIE
klikni na

ších, které hodnotila odborná porota, a jednoznačně jsme se shodli na tom, že soutěžní
modely byly nápadité a originální. Je vidět,
že se soutěžící snaží držet krok s předními
návrháři, jelikož některé modely k nim nemají skutečně daleko,“ pochvalovala si Ivana
Vaňková, ředitelka pořádající školy Střední
školy designu a módy Prostějov.
Své kolekce představí finalisté již tento
pátek 20. dubna od 19:00 hodin v Měst-

ském divadle v Prostějově. „Po letech jsme
obnovili porotu, jako předsedkyně v ní zasedne módní matadorka Liběna Rochová,
dále například náš bývalý žák a brněnský
návrhář Pavel Jevula, návrhář Pavel Berky,
módní designer Luděk Kellner, ale i návrhářky Iveta Řádková a Jiřina Tauchmanová. Porotou budou stejně jako loni a předloni i diváci, kdy bude vyhlášena Cena diváka, takže
každý bude moci podpořit svého favorita,“
pokračovala Vaňková. „V průběhu galavečera se můžou diváci těšit na módní přehlídku
naší školy, taneční vystoupení a přehlídku
české návrhářky Šárky Bosákové žijící v Austrálii,“ prozradila ředitelka SŠDAM.
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Foto: Marek Sonnevend
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Miroslav ÈADA – VK Prostìjov
„První dva zápasy série byly hodně jednoznačné a my jsme asi podvědomě nezvládli
se na ten dnešní plně koncentrovat, chybělo stoprocentní nasazení od samotného
začátku. Toho Brno hlavně v úvodní sadě využilo a trestalo naši nedůslednost, jeho
výkon byl po minulých vysokých prohrách velice sympatický. Přesto se nakonec
projevily naše vyšší kvality, především v útoku. I přes problémy jsme zvítězili poměrem tři nula a diváci si aspoň užili nejzajímavější souboj celého našeho semifinále.“
Marek ROJKO - Královo Pole Brno
„Jsem rád, že aspoň dnešní semifinálové utkání mělo oboustrannou úroveň a v některých pasážích bylo vyrovnané. Opět jsme vyměnili sestavu a vsadili na hráčky,
které nedělají tolik chyb. Což se vyplatilo, v prvním setu jsme určitě měli šance na
jeho zisk. Ale nepodařilo se a celkově soupeř i v tomto utkání potvrdil svou velkou
převahu na síti. K zaslouženému postupu do finále mu gratulujeme.“
celý kolektiv vytáhl z arzenálu špičkový ho manka ještě obhájkyně titulu pořádně
volejbal a sedmibodová série posunula potrápilo zejména důrazným podáním
stav z 3:3 na 10:3. Tady už soupeřky pod - 22:18! Až poté se mač dočkal předpointenzivnějším tlakem častěji chybovaly, kládaného rozuzlení - 25:19 a 3:0.
zatímco hanácká parta excelovala - 21:9.
Statistiky z utkání
Nicméně Brno nepřestalo makat a z obřínajdete na straně 22

VYHRAJTE LÍSTKY

ZADARMO

Protože je i letos PROSTĚJOVSKÝ Večerník hlavním mediálním partnerem, máte jedinečnou možnost vyhrát vstupenky na tento slavnostní galavečer.
Stačí správně odpovědět na naši soutěžní otázku, která zní:

KDO MODEROVAL LOŇSKÝ ROČNÍK DOTEKŮ MÓDY?
a) Karel Voříšek
b) Tomáš Hanák
c) Marek Eben

Exkluzivní rozhovor s jubilantkou Boženou Hrudovou:

POØÁD CHODÍM LEPE
NEŽ NÁŠ PREZIDENT“

PROSTĚJOV V minulém čísle přinesl Večerník reportáž
z oslavy 90. narozenin Prostějovanky Boženy Hrudové, která
proběhla v držovickém Penzionu Alberta. Jak jsme informovali, byla to velkolepá událost, přijely dokonce i obě dcery
z Kanady. A významné jubileum určitě stojí za ohlédnutí. S rozvernou dámou, které rozhodně nechybí smysl pro humor, se o
jejím zajímavém a pestrém životě povídalo jedna radost.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Martin ZAORAL

●● Jak se coby čerstvá devadesátnice cítíte?
„Pořád skvěle! (úsměv) Jsem
soběstačná a pořád strašně ráda
chodím. Když jedu třeba na hřbitov
do Čelčic, tak cestou na nádraží

využiji MHD, zpátky však už jdu po
svých. Abych nezrezavěla! Jen po
schodech mi to jde kvůli kloubům
trošku hůř. Pořád ale chodím o dost
lépe než náš současný prezident!“
(směje se)

●● Kde jste pracovala?
„Po ukončení měšťanky jsem chvíli
dělala doma na poli, ale raději jsem se
nechala zaměstnat v Oděvní tvorbě
v Olomoucké ulici, kde jsem dělala
až do důchodu. Ono jsem trošku
přesluhovala a se zaměstnáním sekla
až ve svých devětašedesáti letech. Moji
spolupracovníci mě měli rádi, a to
zvláště tehdy, když jsem jim donesla
velkou krabici domácích trubiček.
Vždy se po nich jen zaprášilo!“ (smích)
●● Takže jste šička?
„To ne. Prakticky celý život jsem
žehlila. Přestože jsem malá, měla
jsem vždy docela páru. Některé
žehličky vážily i osm kilo. Chlapům
se s nimi dělat nechtělo a tak
většinou zbyly na mě...“

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Své odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„DOTEKY MÓDY“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433,
zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce
v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKA 19. DUBNA, 12:00 hodin.
Šťastnévýhercebudemekontaktovatještěvonendentelefonicky,protoNEZAPOMEŇTE
UVÁDĚT SVÉ MOBILNÍ KONTAKTY, abychom se s vámi mohli spojit.
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Hráèská soupis

směr. Vzápětí však viditelně jistější Jihomoravanky využily několika dalších chyb
na druhé straně sítě k novému otočení
skóre (11:14), načež utekly dokonce na
12:17. Nepříjemný náskok dokázaly Hanačky celkovým zkvalitněním výkonu
rychle zlikvidovat (16:18, 20:20), ale pak
si znovu vybraly slabší chvilky. A dobře
hrající výběr KP se propracoval ke třem
setbolům! Čadovy svěřenkyně ovšem
v kritických momentech zabraly a veškeré hrozby odvrátily dvěma tříbodovými
šňůrami. První ještě nerozhodla (z 22:24
na 25:24), ta druhá při účinném servisu
střídající Nové již ano - 28:26 a 1:0.
Dramaticky zachráněná koncovka měla
úřadující mistryně republiky logicky nakopnout do druhé části, jenže místo toho
pokračoval v náporu Rojkův tým. Jeho
členky neměly až na výjimky potíže s příjmem, tím pádem mohly úspěšně rozvíjet
útočné akce, navíc se jim dařilo v obraně.
Naproti tomu mančaft okolo kapitánky
Weiss evidentně nebyl ve své kůži a místy
se dostával do překvapivě velké nepohody - 2:6. Nahoru poslala papírově silnější
celek povedená pasáž, kdy německá nahrávačka skvěle zapodávala, její parťačky
zpevnily defenzivu a šesti body za sebou
uštědřily citelný úder (z 6:9 na 12:9). Zde
brněnské ženy opustil herní lauf, který
Horká a spol. naopak získaly. Zanedlouho vedly ještě výrazněji (18:13), ale nešlo
o rozhodující náskok, neboť bojovně naladěné Královo Pole kontrovalo na 19:17.
Tentokrát však závěr nic rizikového pro
kardiaky nepřinesl, plejerky VK jej měly
pod kontrolou - 25:20 a 2:0.
Definitivně zlomit duel ve svůj prospěch
zvládly Prostějovanky po chvíli vyrovnaném startu třetího dílu. To přišla na
servis výše zmíněná zkušená univerzálka,

PROSTĚJOV Již osmnáctým rokem se můžou všichni módní fajnšmekři těšit
na tuto soutěž, která je v souvislosti s Prostějovem, jako městem módy, již jistou tradicí. Celým galavečerem bude provázet s noblesou a humorem sobě
vlastním tradičně provázet Tomáš Hanák a k vidění bude jedinečná show.
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Galavečer prestižní soutěže DOTEKY MÓDY již tento pátek

Hráèská soupis
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aneb pohled
Kathleen Weiss

milujeme vecerník
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obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov

„Třetí zápas semifinálové série doma s Brnem nám nevyšel po herní stránce zcela ideálně,
hlavně začátek jsme měly pomalejší. Soupeřky se oproti minulým vzájemným utkáním
zlepšily, my naopak zhoršily. Proto byl průběh mnohem vyrovnanější. Rozhodlo, že jsme
v koncovce otočily úvodní sadu ze tří setbolů hostujícího družstva. Potom už jsme hrály
přece jen lépe. Sice ne bez občasných zbytečných chyb, ale na vyšší úrovni. A díky Královu
Poli mělo střetnutí celkově větší náboj, volejbalová kvalita šla v porovnání s předchozím vývojem série nahoru. Po takovém průběhu máme každopádně radost z dalšího vítězství 3:0
i z jasného postupu do finále v nejkratším možném čase, dokonce jsme během semifinále
neztratily ani jeden set. Dobře však víme, že nás ve finále čeká mnohem těžší práce. Počítáme s postupem Olomouce, která nás v sezóně několikrát dost potrápila a má svou sílu. My
však věříme v naše schopnosti, důkladně se připravíme. A důležité bude úspěšně zvládnout
první finálový souboj doma. Na sobotu srdečně zveme všechny fanoušky!“

Marek
Sonnevend

VOLEJBALISTKY JDOU DO FINÁLE. ALE PROTI

Pondělí 16. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

Výstava FLORIA JARO ohromí
nápaditými květinovými expozicemi
symbolizujícími české dějiny
KROMĚŘÍŽ Na kroměřížském výstavišti proběhne
již 42. ročník tradiční celostátní prodejní výstavy
nejen pro všechny zahradníky a zahrádkáře. První
část výstavy proběhne od 27. dubna do 1. Května,
druhá se uskuteční od 5. do 8. května. Každá
z expozic výstavy Floria
Jaro se ponese v jiném
duchu a návštěvníci
se tak mohou těšit na
dvě odlišná květinová
aranžmá, která spojuje
motto „Česká historie
v květech“. Květinové
výtvory oslaví 100.
výročí založení Československé
republiky
a českou státnost
s nejzajímavějšími historickými osobnostmi.
V prvním termínu výstavy návštěvníky ohromí
expozice tvořená tisíci jarních květin. V pavilonu A
bude rozmístěno dvanáct naddimenzovaných kytic pro
slavné ženy české historie. V pátek proběhne aranžování
v přímém přenosu, kdy floristé budou ztvárňovat šest
významných žen našich dějin.

Druhá část výstavy uchvátí květinovým ztvárnění
atributů známých českých mužů ve formě speciálních
obrazů, tyto budou umístěny v pavilonu A. Na ploše
G budou vystaveny florální objekty českých vynálezů,
které vytvoří profesionální aranžéři ze Svazu květinářů
a floristů České republiky.
Výstava nabídne návštěvníkům ke koupi vše
potřebné pro dům i zahradu. K prodeji budou
sezónní květiny, okrasné
stromy a keře či zahradnické nářadí. Bohatý
doprovodný
program
zajistí Eva a Vašek, Veselá
Trojka, Moravská veselka,
DUO Jamaha, Marcela
Holanová, Jan Vančura,
Vinš DUO a také Víkend s Receptářem.
Pro zábavu nejmenších je přichystán unikátní Dětský
svět Kroměříž s desítkami vnitřních i venkovních
atrakcí. Organizátoři mysleli na ještě větší komfort návštěvníků, proto byly vybudovány další dvě
parkoviště, čímž se kapacita parkovacích míst navýší na
téměř tři tisíce stání.
(pr)

●● Jak jste vycházela se svým
mužem?
„Celkem dobře. Do života nám zasáhlo, když v sedmadvaceti letech přišel
o nohu. Stalo se to nešťastnou náhodou při přípravách mysliveckého lovu.
Z jeho pušky vystřelil jeden malý
chlapec, který si s ní hrál. Manžel však
o tom vždy hovořil tak, že to byla jeho
vlastní chyba, protože nechal kluka
s puškou o samotě. Ani to, že přišel
o nohu, však jeho vášeň pro myslivost
nezchladilo. Jednou se mi z lovu vrátil
s prostřeleným nosem. Byl zázrak, že
přežil, kulka prošla z boku. Pak už jsem
jen čekala, kdy mu někdo ustřelí hlavu...“
●● Obě vaše dcery se odstěhovaly
za „velkou louži“. Jak jste to brala?
„No, nadšená jsem z toho neby-

„Manžel přišel při střelbě
o nohu, přesto lovil dál.
A tak se mi jednou vrátil
s prostřeleným
nosem z boku.“
nou, alee
la... Nechaly mě tu samotnou,
dí. Taky
naštěstí za mnou občas jezdí.
jsem u nich v Kanadě nějakýý čas žila,
ostějova.
ale táhlo mě to domů do Prostějova.
ukovi do
Nechci se stěhovat ani k vnukovi
Krkonoš. Všichni v rodině pracují
ácně. Asi
a tak se vídáme poměrně vzácně.
y, aby za
se budu muset dožít stovky,
mnou zase přijeli!“ (úsměv)

Foto: Martin Zaoral

Hloučelu sjedou po deseti letech
amatérští vodáci. HLASTE SE!
PROSTĚJOV Po dlouhých letech
se na říčce Hloučele objeví lodě.
Posadit se do nich může každý,
kdo si na několikakilometrový
sjezd troufne. Akce se bude konat
16. června a přihlásit se můžete
už teď!
„Poslední zmínka o sjíždění Hloučely
se datuje do doby před deseti lety. Zdálo se mi jako dobrý nápad tuhle tradici
obnovit, tak jsem oslovila Povodí Moravy, zda by bylo možné zvýšit průtok
z plumlovské přehrady. Pan ředitel
závodu, pod který přehrada patří, souhlasil,“ prozradila ke zrodu myšlenky
předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějova Milada Sokolová.
Společně s Okrašlovacím spolkem se
na organizaci bude velkou měrou podílet Sportcentrum DDM Prostějov.
Známy už jsou veškeré organizační
záležitosti. „Sraz těch, kteří budou
chtít vodu sjet, bude u hřiště ve Vrahovicích, kde zaparkují auta a kde bude
i cíl celého sjezdu. My účastníky následně přepravíme do Mostkovic, start
bude nedaleko silnice na Ohrozim.
Tam nasednou zájemci do lodí, které
jim budou zapůjčeny po přihlášení formou e-mailu a zaplacení registračního
poplatku i poplatku za půjčení lodi. Po
přihlášení na e-mail obdrží zájemci čís-

Foto: www.pvnovinky.cz

lo účtu, na který je nutné částky uhradit předem. Účastníci mohou také
přijet s vlastními loděmi a splout si naši
náročnou Hloučelu,“ popsal Jiří Novák
ze Sportcentra. Zvýšení hladiny řeky
Hloučely se plánuje v době od 9:00 do
15:00 hodin.
Zájemci se musí registrovat na
e-mailu sjezd.hloucely@seznam.cz,
a to do 1. 6. 2018. „Registrace pro
jednotlivce je padesát korun, za půjčení lodi je stanovena taxa 150 korun na osobu. Registrovat se musí
i ti, kteří pojedou na vlastní lodi,

nejen kvůli uhrazení registračního
poplatku, ale také abychom mohli
zajistit prodej dostatečného množství občerstvení v místě dojezdu,“
dodala Milada Sokolová.
Akce se uskuteční pod záštitou primátorky Aleny Raškové, političky
Zdravého města Prostějov. „Vzhledem
k tomu, že jsem s vodou velký kamarád, tak mě velmi těší, že se tradice
sjezdu řeky Hloučely opět obnovuje,
a doufám, že akce bude úspěšná a bude
pokračovat v dalších letech,“ poznamenala první žena radnice.
(red)
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Konstelace hvězd Prostějova
Ať mladší generace, tak i ti starší obyvatelé Prostějova se teď budou tvářit, že
všechno vědí a všechno znají. Často tudíž učiní lehkovážná rozhodnutí, která
však mohou mít dalekosáhlé následky. Proto i v této povznesenosti pamatujte
na ono známé, ale pravdivé přísloví: Dvakrát měř a jednou řež!
BERANI - 21. 3. až 20. 4. Neprožijete zrovna jednoduchý týden. Čekají
vás zásadní rozhodnutí, z nichž některá se budou týkat vašeho partnerského svazku. Ten prochází velkou krizí
a je potřeba vše rozseknout. Neodkládejte to.
BÝCI - 21. 4. až 21. 5. Smysl pro humor vám rozhodně nechybí, ovšem
pečlivě vybírejte chvíle, při kterých
můžete vtipkovat. V žádném případě
si nedělejte srandu při setkání s nadřízenými, to by se vám opravdu těžce
nevyplatilo.
BLÍŽENCI - 22. 5. až 21. 6. Na ulici můžete velmi lehce přijít k úrazu,
navíc při vaší pověstné nešikovnosti si můžete zdraví poškodit i sami.
Zdržujte se proto raději doma nebo
na pracovišti, na ulici vycházejte jen
v doprovodu.
RACI - 22. 6. až 22. 7. Vaši dobrou
náladu neohrozí ani menší konflikt
na pracovišti. Půjde o prkotinu, kterou hravě zvládnete. Jinak se budete
ve všech případech smát, dokonce
i poté, co na vás bude žárlit partner.

LVI - 22. 7. až 22. 8. Jaro na vás působí jako živá voda, nyní se opět vydáte
za hledáním nového partnera. Pokud
jste nezadaní, není to žádný problém.
Pokud ano, zcela jistě se dostanete do
mnoha svízelných situací.
PANNY - 23. 8. až 22. 9. Obdržíte
pozvání na společenský večírek, na
kterém bude spousta vlivných lidí.
Nemáte sice rádi snobárnu, ovšem
tentokrát doporučujeme vaši účast.
Nikdy totiž nevíte, kdy budete potřebovat jejich pomoc.
VÁHY - 23. 9. až 23. 10. Konečně
dospějete k názoru, že je potřeba udělat něco se svým životem. V posledních měsících trpíte méněcenností
a velmi slabou sebedůvěrou. V těchto
dnech dostanete příležitost, jak se
z toho dostat.
ŠTÍŘI - 24. 10. až 22. 11. Spoustu
přebytečné energie můžete využít
v domácím prostředí, čeká vás totiž
jarní úklid a také menší stěhování. Příbuzní vás pochválí, za to buďte určitě
rádi. A síly vám ještě zbydou na rodinný výlet.

STŘELCI - 23. 11. až 21. 12. Nezapomeňte na kulaté narozeniny osoby
z bezprostředního okolí. Na dárcích
pro ni rozhodně nešetřete, každá investovaná koruna do dotyčné osoby
se vyplatí. Jde totiž o velice vlivného
člověka.
KOZOROHOVÉ - 22. 12. až 20. 1.
Porušíte slib blízké osobě, což vás bude
pochopitelně mrzet. Náprava bude
složitá, ale nikoliv nemožná. Odsuňte
řešení jiných problémů a zaměřte se
na tuto nesnáz. Svědomí vás totiž bude
hodně hryzat.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2. Pamatujete na zásadní pravidlo, že šéf má
vždycky pravdu, přestože může vyslovit naprostou blbost. Potřebujete
zvýšit plat, takže pár dní podlézání
rozhodně neuškodí. Nadřízenému
tak vždy přikyvujte.
RYBY - 21. 2. až 20. 3. Na peníze si
rozhodně tento týden stěžovat nebudete, nemožná není ani menší výhra
v sázkové loterii. Trápit vás budou ale
finanční problémy známého. Můžete
mu pomoci, ale buďte opatrní.

nákupní servis
vis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: RYBY...

Makrela kuchaná 1200 g 99,90 (800g)
Losos filet s kůží 500 g

119,90

Pstruh duhový 2 ks 500 g

-

Filé porce 400 g

59,90

-

159,90

159,00

149,90

-

49,90 179,00

179,00

149,90

129,90

130,90 94,90 169,00 (400g) 94,90 (450g) 94,90
-

69,90

89,90

68,90

74,90
(300g)

Pangas filet 1000 g

99,90

-

99,90 179,00 (900g)

109,90

69,90
(450g)

Nowaco filety 400 g

89,90

-

89,90

64,90

89,90

Naše
RESUMÉ

49,90

S příchodem teplejšího sluníčka začínají pomalu, ale jistě ožívat zahrádky, z nichž se
line vůně čerstvě se připravujících ryb. Nejoblíbenější je bezesporu makrela, kterou momentálně nabízí cenově nejvýhodněji Albert, kde můžete rovnou přibrat do košíku i filé
a společně s Billou také Pangasiuse. Pro filet z lososa se vypravte za akční cenou do Lidlu, mražené značky Nowaco pak v Kauflandu. Duhového pstruha seženete nejlevněji
Přejeme dobrou chuť!
v Penny marketu a Bille.
Průzkum byl proveden ve středu 11. dubna.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.
ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 16. DO 22.4. 2018
● 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.

Jarní úklid 2018

Magistrát města Prostějov informuje o jarním úklidu města, který proběhne stejně jako loni v měsíci dubnu. Zahájen byl již v 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).

pondělí 16. dubna
Nerudova; domov důchodců - Kostelecká 11-15 - nám. Spojenců - Bezručovo nám.
úterý 17. dubna
Pod Kosířem - Palečkova - Pod Kosířem - Atletická - Rejskova - Volfova
- Příční
středa 18. dubna
Žižkovo nám. - nám. E. Husserla
- Havlíčkova 43 - Českobratrská nám. Padlých hrdinů
čtvrtek 19. dubna
Žešov; hospoda – Žešov; u obchodu - Žešov; dětské hřiště – Žešov;
hřiště
pátek 20. dubna
Domamyslice - u samoobsluhy –
Domamyslice; ul. 5.května – Domamyslice; u kapličky - Gen. Sachera

INFORMUJE

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ
DELEGÁTŮ OHK V PROSTĚJOVĚ

Výzva je určena pro: zeměděl- dov, pořízení užitkových vozů
ské podnikatele, podnikatelské N1 a N2; mechanická ochrana
subjekty (FO a PO) – mikropod- melioračních a zpevňujících
niky a malé podniky; výrobce dřevin (oplocenky). Podrobný
potravin a krmiv a jiné subjekty výčet všech způsobilých výdajů
aktivní ve zpracování; vlastníky, je uveden na stránkách MAS.
sdružení a spolky vlastníků, ná- Územní vymezení MAS Středjemců, pachtýře nebo vypůjčitele ní Haná: Ivaň, Kojetín, Křenolesních pozemků.
vice, Lobodice, Měrovice nad
O co lze požádat: stavby, stro- Hanou, Obědkovice, Oplocany,
je a technologie v živočišné, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov,
Příručky GDPR volně
rostlinné a školkařské výrobě, Troubky, Uhřičice, Záříčí.
ke stažení – nepřehlédněte
peletárny, nákup nemovitostí, Kontakt: Ing. Jarmila Matoušková,
Upozorňujeme na příručky stroje, nástroje a zařízení pro tel.: 725 889 593, e-mail: jarka.maGDPR, které jsou pro všechny zpracování zemědělských pro- touskova@email.cz
Helena Chalánková,
volně ke stažení na www.ohkpv. duktů a nezemědělskou činnost,
cz v sekci NOVINKY.
OHK v Prostějově
modernizace a rekonstrukce buPřípadné dotazy týkající se toInformace k výzvě:
hoto nařízení směřujte na kanwww.masstrednihana.cz/program-rozvoje-venkova_vyzva-c-1
celář OHK.
Dotace v programu rozvoje venkova
Pozvánky na školení
Představenstvo Okresní hospodářské komory v Prostějově svolává Shromáždění delegátů, které
se koná ve čtvrtek 19. dubna
2018 od 15:00 hodin v červeném salonku Národního domu,
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov.
Prosíme o potvrzení účasti členů na tel. č.: 582 332 721, na e-mailu: ohkpv@ohkpv.cz.

Místní akční skupina (MAS)
STŘEDNÍ HANÁ připravuje 1.
výzvu v programu rozvoje venkova:
Termín vyhlášení výzvy:
16. dubna 2018
Termín příjmu žádostí: od 30. 04.
2018 do 14. 05. 2018

9. 5. Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi
/přednáší Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D./

Další pøipravované semináøe na témata:
GDPR – prakticky /přednáší Luděk Mandok-AutoCont CZ, a.s./
Zákoník práce z pohledu inspektorátu práce /přednáší Mgr. Radek Havran – OIP pro OK a MSK/
DPH pro začátečníky /přednáší Ing. Olga Hochmannová/

Oznámení o přerušení

dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Brodek u Prostějova
dóně po č. 95, K Horce, Pod SoDne: 3. 5. 2018 od 7:30 do 14:30 kolovnou č. 300 - 313, Panská od
hodin. Vypnutá oblast: celé uli- parc. č. 853/36 a 853/45 po č. 437
ce: Husova, Cihelní, Kroužek a par. č. 853/74, ul. Prostějovská
(mimo domov důchodců a parc. vč. ČS PHM, Ve Dvoře, Sokolská,
č. K/578/2). Ulice Císařská jed- jednostranně ul. Boskovická od
nostranně od č. 75 po č. 208 a dále Náměstí po ul. Družstevní.
oboustranně ob č. 209 a 24 po č. Dne: 4. 5. 2018 od 12:30 do
272, 1 a 417 (mimo č. 81)
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Obec: Protivanov
část městyse Protivanov s ulicemi
Dne: 3. 5. 2018 od 7:30 do 9:30 Na Nivě, Družstevní, U Hřiště,
hodin. Vypnutá oblast: obou- Za Školou, Školní vč. ZŠ, MŠ, Na
stranně část ul. Boskovická od č. Balkáně, Průchodní, U Školky, So186 a 155 po konec obce sm. Bo- kolská č. 198 - 287, 260, Pod Sokoskovice, vč. č. 371, 269, 374, SÚS lovnou od ul. Školní po ul. Panská,
(mimo areál VPO).
ul. Panská od ul. Sokolská po parc
Dne: 3. 5. 2018 od 10:00 do 12:00 č. 853/35 a č. domu 416, ul Boskohodin. Vypnutá oblast: lokalita vická od ul. Sokolská a Družstevní
Skelná huť u komunikace mezi po ul. U Hřiště.
obcemi Protivanov a Žďárná.
Obec: Hvozd
Dne: 3. 5. 2018 od 12:30 do Dne: 4. 5. 2018 od 7:30 do 16:30
14:30 hodin. Vypnutá oblast: hodin. Vypnutá oblast: obouchatová lokalita Sklená huť - Obo- stranně ulice od č.123 a 154 po
ra č. 75 - 6, 7
konec obce směr Luká s č.134
Obec: Němčice nad Hanou
a 111.
Dne: 4. 5. 2018 od 7:30 do 9:30 Obec: Němčice nad Hanou
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: Dne: 7. 5. 2018 od 7:30 do 11:30
Hliník, Hřbitovní, Mlýnská, No- hodin. Vypnutá oblast: ulice Mavosady, dále č. 2, 231, 3 na ul. Horní sarykova od č. 139 a 308 po koBrána; celé ulice: Příkopy (mimo č. nec obce s čísly 419, 501 a 215.
620), Žabák, Sadová, Sokolská, J. Ulice Nad Cukrovarem, Nádražní
Fučíka, Čsl. Armády, Trávnická od (vč. nádraží), areál HZS č. 597.
č. 451 a 506 po č. 190.
Dne: 7. 5. 2018 od 12:00 do
Dne: 4. 5. 2018 od 11:30 do 14:00 hodin. Vypnutá oblast: are14:30 hodin. Vypnutá oblast: ál regulační stanice GasNet, areál
celé ulice: Okružní (včetně ga- bývalého cukrovaru.
ráží), Lomená, Dukelská. Obou- Obec: Žešov
stranně ulice Tyršova od č. 546 Dne: 7. 5. 2018 od 7:30 do 15:00
a 619 po č. 515 a 650 (vč. areálu hodin. Vypnutá oblast: celá ul. za
ZŠ), č.p. 647 a parc. K/142/1 na humny (sm. hřbitov) s č. 137, 140,
ulici Jablonského.
143.
Obec: Protivanov
Obec: Mořice
Dne: 4. 5. 2018 od 7:30 do 16:30 Dne: 9. 5. 2018 od 12:00 do
hodin. Vypnutá oblast: obou- 14:00 hodin. Vypnutá oblast:
stranně ulice od č. 123 a 154 po oboustranně ulice od č. 178 a 42
konec obce směr Luká s č.134 + 90 po č.154 (lokalita řadovky)
a 111.
Obec: Prostějov
Obec: Protivanov
Dne: 9. 5. 2018 od 11:30 do
Dne: 4. 5. 2018 od 10:00 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
12:00 hodin. Vypnutá oblast: ná- oboustranně část ul. Jihoslovanměstí, oboustranně ul. Bukovská ská od č. 1 a 4 po č. 24, celé ul.
po č. 164, 47, Na Sádku, Na Bar- Trávnická vč. Zdravotnického

rekonstrukcí, oprav, údržbových
centra s.r.o. (poliklinika), Na Příhoně, část Husova nám. od č. 1 po
č. 23, č. 14 na ul. Karlov
Obec: Seč u Lipové
Dne: 9. 5. 2018 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: část chatové lokality s čísly 285 až 298
Obec: Mořice
Dne: 10. 5. 2018 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Mořice: Oboustranně
podél silnice ve směru od Vrchoslavic na Nezamyslice; ulice podél
silnice ve směru od Němčic od
č. 18 a 105 po konec obce směr
Uhřice (vč. areálu čerpací stanice
fy PB Plast). Oboustranně ulice
od č. 178 a 42 po konec obce s čísly 191 a 164
Obec: Prostějov
Dne: 10. 5. 2018 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně část ul. Fanderlíkova
od č. 20 a 15 po koleje, ul. J.B. Pecky č. 2 - 10
Obec: Plumlov
Dne: 11. 5. 2018 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Plumlov - celá ul. Vinohrádek, ul.
Lesnická, ČOV, sportovní areál
V Borkách, ul. Boskovická oboustranně od rybníka po konec obce
vč. stavebnin, pneuservisu, ZD,
hřbitova (mimo GREWIS, s.r.o.)
Obec: Prostějov
Dne: 11. 5. 2018 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: ul. Fanderlíkova od č.25 a 38 po č. 60 a 43,
celá ul. Resslova, ul. Krapkova
oboustranně od č. 1 a 2a po č. 11
a 24 vč. garáží, ul. Nerudova od č.
33 a 60 po č. 93 a 68, J.B. Pecky od
č.1 po č. 11 vč. garáží za č. 3, ul. Dykova od č. 1 a 2 po č. 13 a 6, Bezručovo nám. č. 1 až 9, Melantrichova
od č. 2 po č. 58
Obec: Prostějov
Dne: 11. 5. 2018 od 12:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice PROFROST Prostějov (č. 700148)
E.ON Česká republika, s.r.o.
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PROSTĚJOV Hala Sportcentra DDM v Olympijské ulici, ve které hrají mimo jiného svá mistrovská utkání prostějovské volejbalistky a také basketbalisté BK
Olomoucko i mladých Orlů, prošla v posledních třech letech rozsáhlou rekonstrukcí. Zbývá už jen poslední záležitost, na kterou dojde během letošního léta.
„Postupem let rekonstruujeme různá sportoviště ve městě.Vloni jsme například investovali do oprav tělocvičny Reálného gymnázia a Základní školy města Prostějova,
tělocvičnu na ZŠ Jana Železného a peníze jsme schválili také do rekonstrukce bazénu na ZŠ v ulici Dr. Horáka. Nyní jsme vyčlenili pět milionů korun na generální rekonstrukci podlahy v hale Sportcentra DDM v Olympijské ulici. Tato hala už prošla nákladnou rekonstrukcí včetně výměny sedaček na tribunách. Teď počkáme, až
volejbalistky a basketbalisté ukončí sezónu a vybraná firma se pustí do nové palubovky,“ informovala Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky Prostějova.

Příprava volejbalistek

NA FINÁLE?

Cavalo má novou

dostihovou
Tréninková
a bez „přáteláku“

PROSTĚJOV Díky tomu, že prostějovské volejbalistky postoupily
ze semifinále UNIQA extraligy
žen ČR 2017/2018 nejrychlejším
možným poměrem 3:0 na zápasy,
získaly před finálovou sérií dostatek času na důkladnou přípravu.
Přesně to dělá luxusních deset
dnů. Jak je družstvo (s)tráví?
„Po středečním utkání číslo tři proti Brnu jsme ve čtvrtek dvanáctého
i v pátek třináctého dubna normálně
trénovali a na celý víkend dostaly
holky volno. Od pondělka šestnáctého dubna pak najíždíme na normální přípravný režim, to znamená
převážně dvoufázový se dvěma tréninky denně,“ prozradil Večerníku
kouč VK Miroslav Čada, že jeho svěřenkyně nečeká před rozhodujícími
bitvami celé sezóny nic převratného.
Zatímco před semifinálovými duely bylo zařazeno přátelské střetnutí
s maďarským UTE Budapešť, tentokrát se nic podobného neplánuje.
„Nemáme tak dlouhou zápasovou

SONDA

JIRKY
MOŽNÉHO

pauzu jako předtím. A jak už jsem
říkal dříve, je navíc problém v tomto
období sehnat nějakého kvalitního
soupeře, který by proti nám chtěl nastoupit. Proto nebudeme nic hrotit
a tlačit do našeho programu za každou cenu nějaké přípravné utkání,
jež by nám třeba ani nepomohlo,“
vysvětlil lodivod prostějovských volejbalistek.
Vhodné řešení má přitom po ruce.
„Klidně můžeme některý den v týdnu zařadit do tréninku víc cvičných
setů, kdy si holky zahrají ve dvou
šestkách proti sobě. Mančaft má
takovou kvalitu, aby tohle přineslo
potřebný efekt. A celkově se soustředíme na to mít přípravu vhodně vyváženou po všech stránkách,
díky čemuž pak tým půjde do finále
optimálně nachystaný i dostatečně
nažhavený, nikoliv však přemotivovaný,“ upozornil Čada na důležité
aspekty. (son)
Tradiční volejbalové zpravodajství najdete na dvoustraně 42-43

NADĚJI
➢ ZE STRANY 3

PROSTĚJOV Loni doputovala
na Cavalo z Valašska Kadra, která
již v té době očekávala narození
hříbátka. Jedná se o úspěšnou
závodní klisnu, jež své největší úspěchy slavila na závodišti
v Praze Chuchli, kde svému majiteli vyběhala více než milion
korun. Tatínek hříbátka pochází
z Irska a jmenuje se Meridy. Při
závodech byl ještě úspěšnější,
když celkem na dotacích vydělal
čtyři miliony korun.
Nová klisnička se stala desátým
koňským obyvatelem stájí Cavalo
u Hloučely, které fungují u lesoparku Hloučela už od počátku devade-

sátých let. Od samotného počátku
se zaměřují i na dostihový sport.
Zdejší rodák Hombré dokonce jako
první zahraniční kůň zvítězil na rovinovém dostihu ve Vídni, za zmínku
určitě stojí i vítězství Tucka ve Velké
slušovické steeplechase.
„V současnosti máme jediného dostihového koně, kterým je Tulus.

Běhá dostihy jak v Chuchli, tak ve
Slušovicích,“ konstatoval majitel stáje Miloslav Zajíček s tím, že ve stáji
by se letos mělo narodit ještě jedno
hříbátko. „Bude se ovšem jednat
o Quertera, což je americký kovbojský kůň menšího vzrůstu, který
se využívá hlavně při westernových
závodech,“ prozradil Zajíček. (mls)

JAK VYBRAT JMÉNO?
Chcete-li vybrat právě narozené klisničce jméno, stačí, pokud jej do pondělí 23. dubna napíšete na e-mail cavalo@volny.cz. Návrh musí splňovat tři podmínky: stejně jako jméno matky musí začínat na písmenko
K, nesmí obsahovat víc jak 24 písmen a nesmí jej v tuto chvíli používat
žádný jiný dostihový kůň. Majitel každého hříběte musí nejpozději do
tří týdnů od jeho narození poslat na adresu Jockey Clubu ČR pět návrhů,
z nich vrcholný orgán dostihového sportu u nás vybere konečné jméno.
Pokud zvítězí právě váš návrh, můžete se kromě dobrého pocitu těšit i na
věcnou cenu od stáje Cavalo.

DRAMA, JAK SE PATŘÍ

PŘÍLIŠ HORKÁ HLAVA

KRAJÍC ŘÍDÍ DRAKA

Až do poslední minuty posledního zápasu nebylo
rozhodnuto, kdo se stane jedním z nových vyzyvatelů prostějovských Jestřábů v příštím ročníku
WSM Ligy. Tříčlenná baráž mezi vítězi jednotlivých skupin druhé ligy gradovala tím nejlepším
způsobem, nakonec zvítězila ta pro zdejší tým
geograficky nejvýhodnější varianta. Jablonec nad
Nisou byl sice pouze do počtu, když nezískal ani
jeden bod, spolupodílel se ale na tom, že zůstalo neporušeno pravidlo o postupu moravského
družstva. Havlíčkův Brod i Poruba totiž získaly navlas stejný počet bodů a rozhodoval celkový počet
nastřílených a obdržených branek. Tým z Vysočiny potřeboval v závěrečném souboji zvítězit doma
alespoň o dvě branky a na startu třetí třetiny se k
tomuto náskoku dopracoval, jenže o deset minut
později snížili Ostravané na 3:2 a tento výsledek
naopak stačil jim, aby se znovu po devíti letech
vrátili do druhé nejvyšší domácí soutěže. A slavit
mohou i bývalí Jestřábi, velice vidět byli zejména David Zachar, Josef Fojtík, Tomáš Káňa a Jan
Káňa, především oni táhli celý tým.

S lehkou nadsázkou lze říci, že si čtvrtfinálová série
mezi Olomouckem a Opavou získala celosvětovou
pozornost. Stačil k tomu jediný moment, a sice
konflikt Darka Čohadareviče s rozhodčím Stanislavem Kučerou. Názory na tuto situaci se různí
a zcela jasno neměli ani lidé na svazu, kdy nejprve
potrestali oba aktéry a ponechali v platnosti původní výsledek, aby nakonec obrátili a rozhodli,
že se bude zápas dohrávat. Z týmového pohledu
jde asi o nejlepší řešení, neboť afektované chování
jednotlivce nebude mít tak zásadní dopad na celé
mužstvo, zejména když přihlédneme k poměrně
nepochopitelnému hereckému výkonu ve stylu
fotbalových mega hvězd, kdy se arbitr svalil na
zem, jako po úderu v boxerském ringu. Škoda že
mu nemůžeme vidět do hlavy a nedokážeme zodpovědět na základní otázku, co ho k tomuto vedlo.
Podíváme-li se do ostatních sportů, také se vždy automaticky nekontumuje a po kontaktu hráče s rozhodčím se zápasy nemusejí ukončit, lze postupovat
citlivěji. A nejlépe tak bude, když se o postupujícím
rozhodne přímo pod bezednými koši.

Nestává se v poslední době příliš často, aby na
sebe špičkovými výkony v nejvyšších soutěžích
upozorňovali prostějovští hokejisté. Ano, Ondřej
Vitásek patří do reprezentace, zúčastnil se olympiády a je i v aktuálním týmu, jenž se připravuje na
mistrovství světa, jenže svým přesunem do KHL
zmizel z většího povědomí. A v extralize již příliš
zdejších rodáků a odchovanců nezůstalo. Petr
Kumstát prožil se Spartou mrzutou sezónu, sice
stabilizoval svou výkonnost a patřil k důležitým
zlínským článkům, zdaleka ale tolik nevyčníval
jako před několika lety. A pak už je tu pouze Lukáš
Krajíček. Někdejší finalista Stanley Cupu byl nejprve pověřen kapitánováním třineckých hokejistů, vedle této pozice ale exceluje i herně. I díky
jeho přehledu, zkušenostem či bruslařským dovednostem jsou Oceláři ve finále extraligy a útočí
po sedmi letech na svůj druhý domácí titul, samotný pětatřicetiletý hráč pak vede produktivitu
zadáků a říká si dost hlasitě o návrat do národního
týmu, kde by se tak mohli sejít hned dva defenzivně ladění Prostějováci.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Prostějovské eskáčko zvládlo „anglický“ týden. Poté, co svěřenci kouče
Oldřicha Machaly uspěli v domácí
dohrávce s Uničovem, dokázali zvítězit také na trávníku posledního týmu
tabulky v Mohelnici. Tím si fotbalisté
udrželi náskok v čele třetiligové tabulky a nadále tak mohou snít o návratu do druhé nejvyšší soutěže.
DEBAKL:
Počínání černohorského pivota ve
službách BK Olomoucko Darka
Čohadareviče ve čtvrtečním utkání,
který se pokusil o inzultaci rozhodčího, nikdo nepochopil. Ještě více
nepochopitelné je ale rozhodnutí
svazových orgánů, které se nedá
označit jinak, než jako alibistické.
Sport v tomto případě zaplakal.
ČÍSLO:

3

Trojice hráček prostějovského TK
Agrofert bude o tomto víkendu
bojovat v semifinále Fed Cupu ve
Stuttgartu proti Německu. Do nominace kapitána Petra Pály se vešly
dle očekávání Karolína Plíšková,
Petra Kvitová i Barbora Strýcová.
Čtvrtá do party Kateřina Siniaková
hájí barvy pražské Sparty.
VÝROK:

„NEDĚLE BUDE
PŘÍJEMNÁ“
Kouč házenkářů Kostelce na Hané
DAVID ŠEVČÍK a s ním i celý tým
se po sobotním vítězném derby
v Prostějově těšili na zbytek víkendu.
KOMETA:

JAROSLAVA
NEDĚLNÍKOVÁ
Hned dvě zlaté medaile
získala v rámci halového mistrovství České
republiky ve střelbě
z polní kuše mládeže
a dospělých, které se
Foto: internet nedávno konalo v Kostelci na Hané, vyslankyně domácího oddílu. Zkušená kušistka
ovládla jak soutěž jednotlivkyň, tak byla
i členkou zlatého družstva.
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navštivte stále více oblíbenější inter

fotbal

HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU
ALEXANDR PERNACKIJ
Ukrajinský stoper si utkání minulého
týdne vychutnal plnými doušky. Vzhledem k nucené absenci dalších hráčů
totiž nastoupil v základní sestavě na
postu stopera a svého úkolu se zhostil velmi dobře. Zkušenému Schusterovi byl solidním parťákem a za 180
minut neudělal vážnou chybu. I když
jeho angažmá kvůli administrativním
důvodům skončí ještě v průběhu sezóny,
naznačil, že o něj stojí bojovat!

OKÉNKO
KAPITÁNA

POTVRZENO: .É'5(6.ÉĠ.$-(ð,52.ă
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

pohledem karla kroupy
„Při utkání s Uherským Brodem jsem se cítil dost mizerně a v druhém poločase to
bylo znát. Pak jsem doma lehl, dostal jsem antibiotika a doufal, že se z toho brzy
dostanu. Škoda že to vyšlo zrovna na týden, kdy jsme měli ve středu odložený zápas,
ale kluci jej fantasticky zvládli, takže jsem ani nebyl potřeba. Jsem rád, že jsem se
stihl vyléčit aspoň na Mohelnici. Zápas byl opravdu těžký a tvrdý, sám mám šrámů
pomalu tolik jako za celou sezónu. Začátek určitě nebyl jednoduchý, domácí poctivě
bojovali. Hrají o záchranu, bylo to cítit. Poté, co jsme dali první dvě branky, už odpadli, ale do té doby nám nic nedarovali. Další branky už byly spíše na fotbalovou
krásu. Chystáme se už pomalu na Vyškov, což bude obdoba utkání s Uničovem. Povinnost velí jej zvládnout.“
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

Tomáš
KALÁB
Už v zápase s Uherským Brodem bylo
ve druhém poločase cítit, že kapitán
Karel Kroupa není ve své kůži. Třídenní
kúra antibiotiky sice na rozdíl od Mar-

tina Suse, jehož zdravotní prognóza se
čítá ještě spíše na týdny, pomohla, ještě
to ale nebylo ono. V dohrávce 18. kola
proti Uničovu však nebyla k dispozici
nejen výše uvedená dvojice, ale ani záložník Šteigl, který si způsobil úraz na
ruce, a chyběl také další ofenzivní hráč
Píchal. Trenér Machala tak musel využít na stopera Ukrajince Pernackého,
Ruse posunout na levého beka a před
něj nasadit Sečkáře, který na levé straně
zálohy však odehrál většinu přípravy.
Machala pozápasové dotazy ohledně
skládání sestavy komentoval rázně:
„Rozhodně jsem nechtěl vypadat, že si
stěžuji, že nemám hráče. Absenci Karla Kroupy jsem vůbec neřešil. Máme
hráče jiné, takže když není Kroupa, Sus
nebo Šteigl, nastoupili jiní a zvládli to.
Jsme jeden tým.“
A realita mu opravdu dávala za pravdu.
S kvalitním týmem Uničova si poradila i sestava s některými „náhradníky“
nebo hráči v trochu jiných rolích.
Trenér Uničova Zbyněk Zbořil dostal vcelku logický dotaz, jak reagoval
na absenci Kroupy v útoku. „Stopeři
se těšili na Kroupu, ale Hapal byl pro
ně hodně nepříjemný,“ konstatoval

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

www.
vecernikpv.cz

Ze zápisníku pøedsedy
FRANTIŠKA JURY
Jsem moc rád, že jsme zápas proti
Uničovu zvládli. Zápas byl poněkud
specifický tím, že hráči, kteří v minulosti oblékali náš dres, v zápase proti
nám mívají motivaci na tři sta padesát
procent, jak jsme viděli Honzu Hladíka nebo Aleše Krče. Proti takto kvalitnímutýmujsmeuspělidíkypříkladné
efektivitě. V prvním poločase jsme
kontrolovali hru a měli víc ze hry, ale
vdruhépolovinějsmeopětvypadlina
dobrých dvacet minut z rytmu. Měl
jsem trochu obavy, aby se neopakoval
předchozí zápas s Uherským Brodem, ale tentokrát to Honza Koudelka vzal na sebe. Už když převzal míč
a naváděl si balón na střelu, tak jsem
říkal, že bude gól, věřil jsem tomu.
V těchto utkáních s kvalitními soupeři
jde o potvrzení našich ambicí, v tomto případě se těžký zápas přetavil
v dobrý konec. Před přestávkou
při nás ovšem stálo štěstí při jasné
šanci soupeře, to je třeba přiznat, na
druhou stranu takto zahodit šanci
jsem neviděl určitě poprvé. Jsem rád,
že tento zápas shlédlo početné publikum i všichni pozvaní reprezentanti
města a Olomouckého kraje. Všichni
viděli, že bojujeme o výsledek, že
chceme vyhrát, že do toho dáváme
všechno. Doufám, že poznatek
všech je, že stojí za to přijít na zápas, kde hraje 1.SK Prostějov.

Ü½NGJ
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Nula je dosti podstatná veličina, obzvlášť když ve dvou
uplynulých zápasech eskáčko
neobdrželo branku a položilo
tak základ šesti bodům.

a opět tím dokreslil obraz eskáčka jako
týmu disponujícího širokou paletou
kvalitních fotbalistů.
Za zamyšlení trenérů stojí opakovaný
ležérní vstup do druhého poločasu
za stavu 1:0. Právě toto se v utkání
s Uherským Brodem krutě vymstilo, jenže v dalších dvou utkáních se
situace opakovala. V případě Uničova mohlo být po přestávce ještě hůř,
jenže štěstí při zahození uničovské tutovky před přestávkou ukázalo svým
zlatým prstíkem na domácí. Neradno
jej ovšem provokovat. „Nedomluvili
jsme se s Pepou Pančochářem, to byla
samozřejmě chyba,“ uznal po zápase
Michael Sečkář, který na středové čáře
vlétl do cesty balónu, jenže tvrdě narazil na svého spoluhráče. „Momenty
potom se mi nevybavují...,“ marně přemýšlel Sečkář, který musel být po této
srážce ošetřován.
„V takové situaci se moc dělat nedá.
Hlídáte si pohyb proti soupeři, který
se nakonec rozhodl pro přihrávku,
a to rozhodlo, protože se včas vrátil
Tomáš Langer,“ popsal nájezd dvou
uničovských forvardů ze svého pohledu brankář Filip Jícha. Nečekaným za-

Tomáš KALÁB

1.SK PV
SK UNI

2:0

Do druhého poločasu vkročili aktivněji hosté. Binar našel dlouhatánským pasem na hranici šestnáctky
operujícího Krče, který míč z voleje
napálil vedle spojnice tyče a břevna.
Vzápětí se ke střele dostal Binar sám,
Schuster ale stačil nebezpečí odvrátit.
Přímý kop si vyzkoušel na druhé straně Bača, postrádal ovšem Fládrovu
přesnost. Po dalším trestném kopu
se v závaru před brankou nejlépe zorientoval Hladík, jenže z voleje mířil
vysoko nad branku.
Dvacet minut před koncem přišlo
rozhodnutí. Míč si uprostřed útočné
poloviny převzal Koudelka, potáhl
jej směrem k šestnáctce a přesnou

V prvním jarním kole se na piedestal dostali přemožitelé lídra z Vrahovic.
Uběhlo čtrnáct dnů a historie se opakuje. Na kousek Dobromilic totiž
navázala určická rezerva, která v bláznivém zápase urvala tři body divokým skóre. Vrahovické srazila především absence šesti hráčů základní
sestavy, kteří dali přednost jiným aktivitám...

KOLA

SM

POHLEDEM TRENÉRÙ
Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Pro nás je to cenné vítězství nad kvalitním soupeřem, který se v zimní přestávce posílil. Byli jsme na to připraveni a jsem rád, že kluci, kteří nastoupili, ukázali, že mají
jak srdíčko, tak potřebnou kvalitu. Nechci vyzdvihovat jednotlivce, celý tým odehrál
skvělý zápas. Byli jsme lepší, rychlejší, agresivnější. Přečkali jsme kritický moment
v závěru prvního poločasu, který jsme špatnou komunikací sami způsobili. Chtěli
jsme odčinit nepovedený zápas s Uherským Brodem a je dobře, že diváci viděli dobrý
zápas, důrazný a v rychlém tempu. Ze tří bodů jsem nadšen a musíme jít dál.“

Zbynìk ZBOØIL-trenér SK Unièov:
„Zápas se mi tak těžko hodnotí... Fotbal se bohužel nehraje na umělecký dojem,
soupeř byl jednoduše produktivnější. Pokud nedáte takové šance, kdy jdete dva na
nikoho, jak v závěru prvního poločasu, tak to samozřejmě psychiku týmu sráží. Ve
druhém poločase jsme chtěli hru více rozpohybovat, více využívat křídelní prostory,
vypracovali jsme si možná dvě nebo tři šance, které brankou mohly skončit. Soupeřovi
stačila jedna střela na bránu, ale na to se zítra nikdo ptát nebude. Tým potenciál má,
ale musí být produktivní. Z tohoto pohledu jsme bohužel zápas nezvládli.“

střelou k tyči, po níž se Uvízl marně konsolidované obraně Prostějova
natahoval, přidal gólovou pojistku už nevymysleli. Tři body tak zůstaly
- 2:0. Přestože to hosté nezabalili, doma.
aktivní byl především na levém kraji
Statistiky z utkání
zálohy Hladík, nic zásadního proti
najdete na straně 26

ví dobře střelec Jan Koudelka
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

ƔƔ V zápase proti Uničovu absentoval Karel Kroupa, pociťoval jste pro
sebe větší prostor směrem dopředu?
„Víc prostoru jsem měl, na druhou
stranu jsme v tomto složení hráli třeba
v přátelském zápase ve Frýdku-Místku, takže nic nového to pro nás nebylo. Karel je důležitý v určitých herních
situacích. Na to jsme museli reagovat

a je prostě nutné hrát jinak. Myslím si,
že jsme zaslouženě vyhráli, až na jednu
šanci, do které jsme soupeře pustili,
jsme zápas zvládli dobře.“
ƔƔ Byla to z pohledu Prostějova lekce
efektivity?
„Proti Uherskému Brodu jsme góly nedali, tentokrát jsme v podstatě měli dvě
šance a obě využili, to se někdy takhle
ukázat musí. Jsem moc rád, že jsme nezopakovali předchozí ztrátu a máme tři
body, čímž jsme si pojistili první místo.“
ƔƔ Trefil jste parádně druhý gól. Byla
to tak trochu vaše parketa?
„Řekl jsem si o přihrávku, a protože
jsem věděl, že míč bude směřovat na

Otaslavice překvapivě prohrály s Brodkem u Prostějova

SOKOL URÈICE „B“

„Každý soupeř zaútočí,“
PROSTĚJOV Ve středečním hanáckém derby proti Uničovu byl
rozdílovým hráčem, jenž rozhodl o gólové pojistce, která v předchozím utkání s Uherským Brodem tolik chyběla. Navrátilec do
Prostějova Jan Koudelka (na snímku) vzal tentokrát odpovědnost na sebe a pěknou střelou po individuální akci přidal v druhém poločase druhou branku svého týmu.

DERBY ROZHODL V POSLEDNÍ MINUTĚ PIŇOS

ŠAMPI N

chráncem byl nakonec právě ofenzivní záložník. Jak se to vůbec přihodilo?
„Té situaci předcházel náš rohový kop
a při této standardní situaci chodím na
středovou čáru,“ vysvětlil „Lany“, jak
se přeškolil na obránce.
V obou utkáních minulého týdne
nakonec padla druhá branka a to
rozhodlo. Lhostejno že v Mohelnici
přibyly ještě další. Právě ona druhá
branka je pro psychiku soupeře rozhodující. V obou zápasech se také ukázalo, jakým kvalitativním posunem
prošel Jan Koudelka od doby svého
prvního angažmá v Prostějově. Rychlý
je pořád, ale nyní na sebe dokáže vzít
zodpovědnost a zakončit. Právě tento
moment rozhodl zápas s Uničovem,
dobrou kopací techniku předvedl

mě, už jsem si nakročil. Drobný faul
jsem ustál, protože jsem viděl, že ještě mohu pokračovat a prostor přede
mnou je. Před vápnem jsem vystřelil,
ono už to bylo po půlce hřiště, co jsem
sprintoval, takže jsem byl docela hotový a zaplať pánbůh za to, že to tam spadlo.“ (úsměv)
ƔƔ Bylo k něčemu ponaučení z utkání s Uherským Brodem?
„On ani tentokrát nebyl druhý poločas
úplně ideální, pod tlakem jsme byli.
Hráli jsme určitě koncentrovaněji, s Brodem jsme si možná mysleli, že to přijde
samo nebo že soupeř nezaútočí. Zaútočí hodující bylo, že jsme přidali druhý gól
každý. Nějaké ponaučení bylo, ale roz- a zodpovědně bránili.“

39

fotbal

servis připravil Josef Popelka

KOLA

Dvě utěšené střely rozhodly derby s Uničovem

PROSTĚJOV Uplynulou středu v podvečer to na stadionu SCM Za
Místním nádražím vypadalo, že vlastně až teď začala pořádně fotbalová sezóna. Soupeř zvučného jména přitáhl do ochozů velmi slušnou
návštěvu a víc než pět stovek diváků sledovalo kvalitní třetiligový fotbal.
Produktivita se tentokrát přilepila na domácí kopačky. Dvě perfektní
střely Fládra a Koudelky zajistily eskáčku plný bodový zisk.
šestnáctkou už byl pro Uničov osudný.
Do míče se tentokrát opřel zprava Fládr
Domácí začali od počátku aktivně, a balón doplachtil až pod břevno mimo
výraznější střeleckou pozici si ale jako Uvízlův dosah - 1:0! Vzápětí mohlo
první připravil uničovský Hladík, kte- být na tribunách ještě veseleji, když
rý loni oblékal dres Prostějova, jenže Koudelka našel chytrou přihrávkou
mířil hodně nad branku. Po čtvrtho- Hapala, ten postupoval sám na Uvízla,
dině hry fauloval Binar Pančocháře jenže trefil pouze tyč! A to ještě nebylo
a míč si v dobré vzdálenosti postavil vše, šest minut před přestávkou mohlo
Koudelka. Jeho přímý kop se sice být srovnáno! Po rohovém kopu se na
technicky stočil přes zeď, ovšem pří- půlící čáře srazil Sečkář s Pančochářem
mo do místa, kde jej očekával Uvízl.
a dvojice Krč - Jeřábek pílila v režimu
Před příjezdem do Prostějova, kde také dva na nikoho na domácí branku. Krč
rok hrával, si dobře neseřídil střeleckou se k zakončení neodhodlal a přihrál
mušku ani Krč. Jeřábek si vzápětí dobře doleva Jeřábkovi, jeho slabé zakončení
narazil s Komendou, jenže zakončení z úhlu do prázdné branky srazil na roh
bylo mizerné. Druhý Binarův faul před včas doběhnuvší Langer.

milujeme vecerník
k
ˇ

OKRESNÍ PŘEBOR pod lupou Večerníku

Prostějovští fotbalisté zvládli „anglický“ týden na jedničku

původní
zpravodajství

aneb

Pondělí 16. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

LÍK

TJ SOKOL OTASLAVICE

Byli aktivnější, lepší na míči a z územní převahy si vytvořili hned několik
vyložených příležitostí i závarů. Přesto to byli oni, komu v sousedním derby zůstaly oči pro pláč. Otaslavičtí fotbalisté ztratili v souboji s Brodkem
u Prostějova hned všechny tři body a po jen dvoubodové výhře z Vícova
dostaly jejich ambice další ránu.

PROGNÓZA NA 18. KOLO
aneb Večerník předpovídá

TJ Sokol Vrahovice

VS. TJ Horní Štìpánov

Tip

Souboj dvou ambiciózních týmů by měl přinést kvalitní fotbal. Veèerníku:
Domácí lídr tabulky o uplynulém víkendu senzačně zaváhal na
2:1
domácím trávníku s určickou rezervou, tudíž má co nepravovat. Jenže, hosté prokazují kvalitní formu a určitě neprodají kůži lacino.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Èechovice „B“ VS. TJ Sokol Otaslavice

Tip

VS. FC Ptení

Tip

Záložnímu týmu z předměstí Prostějova se daří střídavě Veèerníku:
oblačno, hosté ještě pořád polykají hořkou pilulku ztra2:2
ceného derby. Také v tomto duelu tak potřebují zabrat oba,
tudíž se dá očekávat vyrovnaná podívaná. Rozhodnou penalty.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Brodek u Prostìjova

V zimě posílený tým Brodku od Prostějova nabírá v jarní Veèerníku:
části na obrátkách. Dvě těsně výhry dostaly tým do
3:0
klidnějších vod, ale vyhráno ještě nemá. Ptenského outsidera, který včera slavil konečně vítězství, by měli přesvědčivě zdolat
------------------------------------------------------------------------------------------------FK Výšovice VS. TJ Tištín

Tip

Zatímco jedno mužstvo na penalty vyhrálo, druhé bylo Veèerníku:
smutné. Výšovičtí by chtěli v souboji sousedů v tabulce
2:1
odskočit do horní poloviny, hosté nepřijedou jen tak na
porážku. Očekává se dramatická bitva, v níž budou přece jen šťastnější domácí.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sokol Vícov VS.

FC Dobromilice

VS. TJ Sokol Urèice „B“

Tip

Nezamyslická Haná jeden na vítězné vlně, kterou by ráda Veèerníku:
udržela i proti určické záloze. Jenže ta vyhrála na půdě lídra
2:2
a to vám pořádně zvedne sebevědomí. Dá se očekávat tuhá a
přesto zajímavá bitva, která po devadesáti minutách nepozná vítěze
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Jiskra Brodek u Konice VS.FC Hvozd

Tip

Toto utkání má jasného favorita, ale pozor... Tabulka sice Veèerníku:
hovoří nějakou řečí, aktuální forma druhou. Domácí inka4:1
sovali dva těžké direkty po sobě, v nichž lovili ze své sítě míč
hned jedenáctkrát! Teď už zaváhat nesmí, obzvlášť proti Vícovu
ovu

POØADÍ KANONÝRÙ
1.
2.
3.
4.
5.

Jan STUDENÝ (Vrahovice)
Pavel FARNÝ (Vrahovice)
Jakub ŠPAČEK (Dobromilice)
Jakub KRATOCHVÍL (Dobromilice)
Patrik RICHTER (Dobromilice)
Petr VODÁK (Učice B)
Karel GRYC (H. Štěpánov)
8. Martin HON (Otaslavice)
Dominik DRMOLA (Otaslavice)
Aleš BURGET (Brodek u K.),
Roman BAŠNÝ (H. Štěpánov)
12. Jan TYPNER (Brodek u Pv)
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)

exkluzivní reportáž
pro Večerník

Petr
KOZÁK
V krásném sobotním odpoledni a za
prakticky ideálního fotbalového počasí si našlo cestu do otaslavického
areálu téměř tři sta diváků. Ti viděli
zajímavý fotbal. V první půli šance
na obou stranách, načež postupem
času získávali domácí územní převahu. Ve druhé pětačtyřicetiminutovce
se nápor Otaslavic stupňoval, leč po
závěrečném hvizdu se radovali hosté.
Brodek u Prostějova totiž celý zápas
těžil z rychlých brejků, a když domácí v závěru přestali bránit, dvakrát
trestal. Poprvé ještě svěřenci kouče
Hona našli odpověď, druhý úder již
byl smrtelný.
Již ve 2. minutě se hostující Zbořil
řítil z pravé strany na otaslavického
brankáře Krále, ale branku vysoko
přestřelil. V 7. minutě byl faulován
uprostřed hřiště Drmola, sám postižený rozehrál přímý kop, kterým
našel hlavu Vogla, a domácí vedli
– 1:0. Z vedení se ale dlouho nera-

SO OTA
SO Br u Pv

2:3

VIDEO+FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

(1:1)

dovali. O dvě minuty později totiž
Královi vypadl míč po rohovém
kopu z rukou a Sochor doklepl do
sítě – 1:1. I v dalším průběhu se bylo
na co dívat, hra se přelévala ze strany na stranu. Nejkrásnější okamžik
v podání přinesla 32. minuta, kdy
Smékal pořádně protáhl Dorschnera v brance Brodku. Nezapršelo ani
z dalších příležitostí, především pak
ze dvou brejků, které táhl hostující
Zbořil. Takže i přes mírnou převahu
Otaslavických se šlo do šaten za nerozhodného stavu.
Druhý poločas začali domácí zhurta.
V 53. minutě rozehrál Drmola rohový kop, našel přesně hlavu Hrazdíry,
který ale hlavičkoval pouze do levé
tyče. V 65. minutě se ke standardní
situaci z dobrých pětadvaceti metrů

Foto: Petr Kozák

postavil Chvojka, zamířil krásně do
šibenice, ale mladičký gólman Dorschner ukázal své kvality a ještě krásnější robinzonádou vyškrábl míč na
roh. Domácí nevyužili ani další dobré
příležitosti, místy měli až drtivý nápor. A tak hosté trestali. Běžela 76. minuta, když otaslavická obrana chybovala, čehož využil Hochman a poslal
hosty do vedení – 1:2. V 83. minutě
se na křídle efektně uvolnil domácí záložník Zatloukal a jeho centr si

Marek Hloch srazil mezi nohama gólmana do vlastní sítě – 2:2. Když už se
zdálo, že derby spěje k penaltovému
rozuzlení, zaútočili Brodečtí podvakrát do otevřené obrany domácích.
Soldánovu dorážku Král ještě vyrazil,
na střelu od Piňose už byl ale krátký
– 2:3. To byla pro Otaslavice sprcha,
ze které už ani neměli dostatek času se
vzpamatovat...
Statistiky z utkání a tabulku soutěže najdete na straně 27

Pozápasové hodnocení trenérù
Jiøí HON – Sokol Otaslavice:
„Bylo to derby se vším všudy, pět gólů, i počasí vyšlo...
Bohužel pro nás to dopadlo špatně. Řekl bych, že vyhrál
šťastnější. I v tomto utkání, stejně jako v předchozích
jarních duelech máme hodně šancí, ale chybí nám kvalita v koncovce i v celé finální fázi. To je naše největší slabina. Taktika byla stanovena, abychom dostali míč víc do
kombinace, bohužel kluci se zbytečně zbavovali balónů
a to nás brzdilo. Přesto herně nebylo špatné, ale když
nedáme tolik šancí, můžeme jen těžko vyhrát. Zklamání
tam je, přece jen to bylo derby a mrzí to... Na postup
do vyšší soutěže se netlačíme, chceme hrát především
pěkný fotbal, aby to kluky bavilo a trochu to Vrahovicím
ztížit.“

Pøemysl SLOUKA - Brodek u Prostìjova:
„Nemyslím si, že by to bylo šťastné vítězství. Měli jsme
určitě daleko více šancí než soupeř! Samozřejmě oni byli
více na míči, o tom si nebudeme vykládat, ale herně jsme si
nezasloužili prohrát a myslím, že ani remizovat, byť branka
z poslední minuty nasvědčuje, že jsme měli štěstí. Otaslavice
byly lepší herně, ale náš úspěch je zasloužený. A to i přesto,
že jsme šli do utkání s připravenou taktikou, ale na poslední
chvíli nám ze sestavy vypadli dva rychlonozí hráči Typner s
Ličmanem, na nichž jsme to chtěli stavět. Museli jsme improvizovat, ale paradoxně to vyšlo. (úsměv) Klíčovým momentem bylo, že jsme přežili tlak domácích ze začátku druhé
půle. Triumfu si cením, domácí složili výborné mužstvo.
Kluci berou toto derby prestižně, takže to asi oslaví. (směje
se) V Brodku se udělalo přes zimu dost práce, přišli kluci
s charakterem a láskou k fotbalu, což už začíná nést ovoce.“

Tip

Vícovští si zkomplikovali situaci prohrou na trávníku po- Veèerníku:
sledního celku tabulky a nyní se musí třepat o holou záchra0:2
nu jednou tolik jako doposud. Hosté ztratili dva body v penaltovém rozstřelu, tudíž budou zcela jistě brát jen vítězstí. A dosáhnou ho
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Haná Nezamyslice

OTASLAVICE Oba týmy jsou od
sebe vzdálené tři kilometry a všichni se znají nejen jménem. Prestižní
derby dvou regionálních sousedů
nabídlo víkendové kolo Okresního
přeboru PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku – II. třídy OFS Prostějov
s pořadovým číslem sedmnáct.
Pět branek, velmi kvalitní podívaná a velice slušná divácká kulisa. To
byly parametry, které snesly i měřítko vyšší soutěže. Z tříbodového
importu se nakonec překvapivě
radovali hosté, kteří o zisku tří bodů rozhodli v poslední minutě!

22 branek
16 branek
13 branek
11 branek
10 branek
10 branek
10 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

Jan DVOŘÁK (Vrahovice)
7 branek
Svatopluk BUKOVEC (Vrahovice)
7 branek
22. Jakub CHVOJKA, Lubomír SMÉKAL, Martin VOGL (všichni Otaslavice),
Kristián KOUKAL (Výšovice), Miroslav MUSIL (Haná Nezamyslice), Jiří FOJT
všichni 6 branek, 28. Libor KLIMEŠ, Ondřej ŠČUDLA ( všichni Horní Štěpánov), Richard SCHVARZ, (Sokol Vrahovice) všichni 5 branek, 31. Hubert BURGET (Brodek u Konice), Jaromír MATOUŠEK (Brodek u Prostějova), Luděk
OLBERT (Výšovice) všichni 4 branky

16. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
TJ Tištín
Sokol Čechovice „B“

2:3 pk
(1:1)

Branky: 24. a 86. Mojtek – 4. Frys, 55.
Muzikant. Rozhodčí: Petrásek – Dokoupil, Klusal. Žluté karty: 45. Koutský – 80.
Hanák. Diváků: 150.
Tištín: Koutský – Hýsek (58. Štvrtecký),
Lakomý, Slavík (87. Oulehla), Hanák –
Mojtek, Stančík, Návrat Ro., Bosák (75.
Oulehla,) – Návrat Ru., Kyselák. Trenér:
Radim Havlíček.
Čechovice „B“: Zapletal – Frys, Hanák
(46. Jodl), Prášil, Wolker (61. Kupka) –
Klváček, Jančík, Matula (46. Muzikant),
Jansa - Novák, Foret. Trenér: Rudolf
Valný.
Pohledem trenérů:
Zdeněk Oulehla: „Po špatném vstupu
jsme se dostali do hry a fotbalověji hrající hosty drželi na distanc. Na malém
hřišti se oba týmy těžko dostávaly do
šancí, byl to spíš boj. Ve druhé půli jsme
nejprve inkasovali z penalty, abychom
taktéž z pokutového kopu srovnali. Remíze je asi zasloužená, byť nám se moc
nelíbí...“
Rudolf Valný: „Chystali jsme se na náročné utkání na úzkém hřišti. Potvrdilo
se, že to byl soubojový, důrazný a bojovný
zápas. Zpočátku jsme právě v těchto atributech byli nedůrazní, což dávalo domácím pocit více ze hry. Pak jsme ale převzali
taktovku, ale nedařilo se nám zakončovat
vypracované akce. Hned třikrát jsme šli
sami na brankáře, za stavu 1:1 jsme dokonce nedali penaltu! I domácí ale měli
šance, v posledních dvaceti minutách to
mohli otočit. Proto nakonec dva body
bereme.“

TJ Horní Štěpánov
Jiskra Brodek u Konice

4:1
(2:0)

Branky: 1. Gryc, 45. Sígl, 62. Fojt, 64.
Bašný – 72. Mülller. Rozhodčí: Peřina –
Sommer, Dömisch. Žluté karty: 25. Janíček – 84. Blatner. Diváků: 0.
Horní Štěpánov: Havlíček – Sígl, Ja-

níček, Ščudla, Fojt, Němec, Tyl, Bašný,
Klimeš, Gryc, Rychnovský. Trenér: Adolf
Langer
Brodek u Konice: Vičar – Blatner, Burget, Barták, Možný – Hloušek, Grepl,
Koudelka Zd., Koudelka P. - Koudelka J.,
Müller. Trenér: Patrik Müller.
Pohledem trenérů:
Trenér Horního Štěpánova se nem,ůže
z rozhodnutí klubového výboru k utkání
vyjadřovat.
Patrik Müller „Výsledek je takový, jaký
je... Domácím nám sice nadělili čtyři góly,
ale i my jsme měli šance. Z výsledku jsem
zklamaný, byť domácí vyhráli zaslouženě.
Myslím, že jsme nesehráli špatný zápas,
což ocenili i brodečtí fanoušci, kterých za
námi dorazilo opravdu hodně a po utkání
se k nám zachovali velice slušně.“

FC Hvozd
FK Výšovice

1:2 pk
(0:0)

Branky: 84. Koutný – 71. Krajíček.
Rozhodčí: Slabý – Hubený L., Hubený
O. Žluté karty: 36. Koutný, 58. Bílý, 76.
Burian – 60. Okleštěk, 73. Fildán. Diváků: 20.
Hvozd: Hlavinka – Vyroubal, Procházka, Fiala, Dostál V. – Tichý (69. Burian),
Koutný, Spíchal (Brach), Dostál T. - Krejčí
(9. Muzikant), Bílý. Trenér: K. Procházka
Výšovice: Pychora – Škop, Krajíček, Krčmář, Křížek – Obručník, Fildán, Koukal,
Ryšánek – Olbert (85. Dudík), Okleštěk
(62. Hýbl). Trenér: Michal Dudík.
Pohledem trenérů:
Karel Procházka: „Byl to celkově vyrovnaný zápas. Soupeř byl tvrdší, fotbalovější
a agresivnější. Jeho aktivita vedle ke dvěma velkým šancím, ale neproměnili je.
Neuspěli jsme pak ani my. Branky tedy
padaly až na samém konci, nakonec se
zrodila spravedlivá remíza. Jsem za to rád,
pro sebevědomí je to dobré.“
Ladislav Dudík: „Těžko jsme látali
sestavu a sehráli jsme špatný zápas.
Přizpůsobili jsme se soupeři, což nebylo dobré. Ještě v první půli jsme hráli

dobře, vytvořili si tlak, ale ve druhé to trenéra se nám nepodařilo skrz technické
bylo špatné. Herně byl zápas pro mě problémy kontaktovat
zklamáním.“
Drahomír Crhan:
trenér nebral mobilní telefon

FC Ptení
Sokol Vícov

1:0
(0:0)

Branka: 70. Kohout. Rozhodčí: Heger –
Knoll, Grulich. Žluté karty: 32. Kohout,
78. Doležel – 49. Studený, 75. Štuler, 78.
Vávra, 88. Beránek. Diváků: 150.
Ptení: Grulich – Látal, Kohout, Hrabal,
Vyroubal (90. Lang) - S. Doležel, Peterka,
Nevrla, Steiner (80. Jergl) – Holinka, M.
Doležel (Hrazdil). Trenér: Martin Musil
mladší.
Vícov: Drčka – Světlík, Baránek, Humpolíček, Chytil – Vávra, Studený, Rozsíval
(66. Rozsíval), Šobr – Tesařík, Ježek (58.
Plíska). Trenér: Miroslav Krutovský.
Pohledem trenérů:
Martin Musil mladší: „Důležitá výhra,
která v derby potěší dvojnásob. Byli jsme
lepší, ale neproměnili jsme několik příležitostí. Ve druhé půli se hosté zlepšili. My
jsme ale měli více štěstí a dovedli zápas do
vítězného konce.“
Miroslav Krutovský: trenéra se nám
nepodařilo skrz technické problémy kontaktovat

FC Dobromilice
Haná Nezamyslice

1:2 pk
(0:1)

Branky: 73. Ryška – 43. Musil. Rozhodčí: Krátký – Mašek, Weiser. Žluté karty.
0. Diváků: 105.
Dobromilice: Drnovský – Ryška, Rochla (61. Richter), Bako – Václavík, Maňák,
Fialka, Šenkyřík (46. Kubíček) – Selucký,
Kratochvíl, Špaček. Trenér: Michal Rochla.
Nezamyslice: Buriánek – Fialka (61.
Matoušek D.), Hradil (83. Flajzar), Lakomý, Pavelka – Král, Hájek, Matoušek A.,
Plucnar – Majer (73. Machálek), Musil.
Trenér: Michal Lakomý
Pohledem trenérů:
Michal Rochla:

Sokol Určice „B“
Sokol Vrahovice

4:3
(3:2)

Branky: 18. Hanzelka, 28. Bureš, 40.
Střebský, 52. Žáček – 6. Bukovec, 37. Farný, 76. Kučera. Rozhodčí: Svozil – Holinka, Procházka. Žluté karty: 87. Pokorný,
90. Mikulka – 42. Pokorný, 57. Bukovec.
Diváků: 150.
Určice „B“: Pokorný – Muzikář, Mlčoch, Vodák, Nakládal (63. Nakládal)
– Pospíšil, Bureš, Hanzelka, Krajíček
(46. Mikulka) – Střebský (78. Mašek), Žáček (67. Žáček). Trenér: Karel
Vlach.
Vrahovice: Pokorný – Klíč, Doležel (46.
Doležel), Šmíd, Alexy (54. Bukovec M.)
– Marek, Prucek, Schvarz, Kučera – Farný, Bukovec S. Trenér: David Kratochvíl.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Přijeli jsme s pokorou a nechtěli jsme odjíždět s prohrou. To se podařilo překonat. Vyhrát na hřišti prvního
se nepoštěstí každý den a my si toho vážíme. Hráči zaslouží pochvalu, odvedli perfektní výkon, byť v defenzívě jsme měli
rezervy. Hrál se atraktivní fotbal, který se
musel divákům líbit. Dva góly nám usnadnil brankář a obrana domácích, měli jsme
více štěstí. “
Karel Schwarz: „Dali jsme si sami de
facto hned tři branky a to se pak těžko
hraje. Bohužel jsme měli šest absencí
v základní sestavě, kdy hráči dali přednost rodinným akcím a podobně. Nastoulili jsme tak s nezkušenými mladíky
a kluky, kteří pravidelně nehrávají, což
bylo znát. Především první poločas byl
špatný, dělali jsme hrozně moc chyb.
Druhá půle už byla lepší. Hosté se místy
nedostali za půlku, ale na obrat to nestačilo. Že kluci nepřijdou, to je těžké, ale
co s tím mám dělat?! Jsou dospělí a ví,
že se hraje zápas...“
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to bylo prostě super,“
neskrývala

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
KOSTELEC NA HANÉ Ideální
počasí přineslo krásné fotbalové
odpoledne a napínavou přestřelku. Ve dvanáctém kole skupiny „B“ Moravskoslezské divize
žen poměřily síly fotbalistky 1.FC
Olomouc a Držovic. Domácí byly
papírovými favority a dokládal to
i průběh utkání. Olomoučanky
vynikaly rychlými úniky zejména
po pravém křídle a dobrou kombinací ve středu hřiště. Nicméně
velkýpočetneproměněnýchgólových příležitostí znamenal šanci pro zvedající se Držovice, a tak
došlo na klasické pravidlo„nedáš,
dostaneš“. Večerník utkání sledoval ve svém šlágru...
Stav pøed výkopem
Obě družstva se před utkáním nemohla
od sebe více lišit. Nejen postavením v tabulce, ale i herním projevem a schopností
bodovat v zápasech. Po velmi mizerném
podzimu bez zisku bodu tak Držovice
musely po zimní pauze zabrat. Odměnou
jim byla výhra v prvním jarním kole na
půdě Pavlovic a sympatický výkon proti
lídrovi ze Vsetína. To Olomouc přezimovala ve vrchních patrech tabulky a mohla
seopřítovyrovnanévýkony.Každopádně
v honbě za prvním místem potřebovala
doma ukořistit povinné tři body.

Vývoj zápasu
Hráčky Olomouce vlétly na svého soupeře s velkou chutí. Pomalejší Držovice
se nedostávaly moc k balónu a po pár
minutách mohlo být ještě více zle. Po
faulu v pokutovém území rozhodčí ne-

klikni na

www.vecernikpv.cz

váhal a ukázal na penaltový puntík. K
míči se postavila Kristýna Vykopalová,
ale bohužel pro domácí nedokázala
zamířit přesně mezi tři tyče. I tak se do
vedení po necelých patnácti minutách
dostala Olomouc, když po parádním
úniku Anety Pechové po pravé straně a následné střele dokázala Nikola
Zahradníčková doklepnout z dorážky
balón za záda držovické gólmanky.
Domácí hráčky pak kontrolovaly hru
a nepouštěly soupeřky k jejich pokutovému území. Z velkého tlaku ale nedokázaly vytěžit další gól, když pokus
Kristýny Vykopalové z bezprostřední
blízkosti skončil na tyči a o tři minuty
později se stejná hráčka prezentovala
nepřesnou střelou na hranici vápna.
První výraznější šok pro domácí přišel
deset minut před koncem prvního poločasu. Nenápadnou střelu zpoza vápna
špatně vyhodnotila domácí brankářka
a vyrazila míč přesně k nohám Soni
Malinkové, která pohotově uklidila míč
do sítě. Po změně stran se vývoj utkání
výrazně nezměnil. V 55. minutě využila
olomoucká střelkyně prvního gólu skulinu mezi bránícími stoperkami a díky
dobře načasované přihrávce se ocitla
sama před bránou. Se šancí si poradila
a opět dostala svůj tým do jednogólového vedení. Jak čas ubýval, ubýval i
tlak domácích hráček a byla vidět určitá

frustrace ze všech neproměněných šancí. Do té doby celkem čistá hra se začala
kouskovat, přibývalo faulů a objevily
se první žluté karty. Ke konci zápasu se
hrálo stylem nahoru dolů a trenér hostů
se rozhodl jít na riziko. Držovická stoperka Klára Frömmlová se na pokyn
kouče posunula na hrot a tento riskantní tah přinesl ovoce, když v 89. dokázala
obejít dotírající obránkyni, nadvakrát
překonat brankářku a vsítit vyrovnávací
gól. Pod oba dva góly hostů se tak výraznou stopou podepsala domácí gólmanka. Olomoučanky už se z druhého gólu
nevzpamatovaly a nedokázaly na něj
zareagovat, tudíž si Držovice odvážejí
velmi cenný bod.

Foto: Jakub Čermák

KOSTELEC NA HANÉ Držovické
fotbalistky mají v jarní části
Moravskoslezské divize co dohánět, a proto potřebují sbírat
co nejvíce bodů v každém zápase. V tomto ohledu jim dnes
nejvýrazněji pomohla hráčka
s číslem 10. Klára Frömmlová
Atmosféra støetnutí
(na snímku) se podepsala pod
Příjemnou atmosféru dokreslovalo v are- dobrou defenzivu a dala druhý
álu v Kostelci na Hané, kde mají domácí gól svého týmu.

všechno, a jak je vidět, kdo se nevzdává,
ten zvítězí. V tomto případě remizuje.
Ale houževnatost a vytrvalost držovických hráček byly určitě největší zajímavostí tohoto duelu a díky tomu měl zápas
ten správný náboj. Nakonec se fotbalistky radovaly, jako kdyby vyhrály ligu.

Foto: Jakub Čermák

Olomouci. A gól minutu před koncem. Super.“
●● Teď je nejdůležitější sbírat
body.
„ To rozhodně, teď to musí být lepší
a lepší.“
●● Vaše pozice je sice střední
obránce, ale ke konci zápasu to
spíše vypadalo na útočníka na
●● Gratuluji ke gólu, ten přišel v hrotu.
pravý čas. Jaké jsou bezprostřední „Trenér mi dal pokyn, ať tam jdu a
pocity po zápase?
zkusíme dát gól, tak je paráda, že to
„Je to paráda, odjet s bodem proti takhle vyšlo.“

Tomáš Kaláb

sídlo hráčky 1.FC Olomouc, nejen teplé
počasí, ale i sympatický počet diváků, kteří přišli podpořit své favoritky. Kdo měl
chuť, mohl si dát klasické pivo a klobásu,
protože to k zápasu patří skoro stejně neodmyslitelně jako míč.

Pozápasové hodnocení trenérù
František KOUDELKA – 1FC. Olomouc B:
„Udělali jsme všechno pro to, abychom nevyhráli. Nedokázali jsme proměňovat šance. A dneska nám hodně chyběly síly, takže jsme toho měli plné zuby.“

Zajímavost duelu

WWW.
VECERNIKPV.CZ

Ani špatné statistiky nezabránily fotbalistkám Držovic, aby daly do zápasu

2 :2

1. FC Olomouc

Tomáš JETEL – TJ Sokol Držovice:
„Neuvěřitelné! Pro mě prostě neuvěřitelné. Já už jsem
říkal v Pavlovicích, že to je pro mě malý zázrak, ale tohle už je opravdu paráda. Nevím, co říci teď, ve mně se
teď bijí emoce. Uhrát bod s druhým celkem tabulky je
pro nás fantastické. Už jsem to říkal v minulém rozhovoru, teď na jaře budeme každého soupeře trápit a už
se to splňuje. Už žádné zvyšování si skóre na náš účet.
Máme čtyři body, takže se odrážíme ode dna tabulky.“

Dorotovičová

František

Malinková (K)

JETEL
Krausová
Valouchová

Hájková (K)
Gottwaldová

Zapletalová

Langerová
Neherová

Vykopalová

Knápková
Komárková
Pitáková

Kornelová

Hrabalová

Tomešová

Branky: 14., 55. Zahradníčková
Střely na branku:
Rohové kopy:

3

1.FC OLOMOUC
Střely mimo branku:

-

2 :2

DRŽOVICE

( 1 :1)

Rozhodčí: Pospíšil – Vykopal, Novotný

Frömmlová

Žluté karty: 58. Dorotovičová

Žluté karty: 63. Knápková

Střídání: -

Střídání: -

RYCHLÝ

9(ÿ(51Ì.
Na zápasu s Vyškovem
o luxusní hodinky!
Prostějov (tok) - Po nějaké době se
budou při domácím zápase s Vyškovem opět losovat výherci z řad přihlížejících diváků. První cena bude tentokrát
opravdu lákavá, mají jí být luxusní hodinky. I druhý a třetí v pořadí si odnesou
něco osvěžení na nadcházející teplé
jarní dny.

Starší dorostenci
z Opavy vítìznì
Prostějov (tok) - První jarní vítězství
zaznamenal tým 1.SK Prostějov do devatenácti let. V Opavě s místní mládežnickou rezervou vyhrál 2:0, když obě
branky vstřelil Radek Smékal. V tabulce
MSDL se Prostějov posunul do středu
tabulky s třiadvaceti body.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Kostíková

Tomáš
KALÁB

Branky: 35. Malinková, 89. Frömmlová
Střely na branku:

Diváků: 50

i v Mohelnici. Při čtvrtém gólu jej napodobil střídající Martin Hirsch.
Přestože se Prostějov stále drží na
první příčce, dvojici pronásledovatelů z Velkého Meziříčí a Kroměříže
má stále v patách. Proto je také nanejvýš nutné, aby v příštím domácím utkání proti Vyškovu naplno
bodoval.

PROSTĚJOV Loni v jarní sezóně oblékal dres Prostějova.
Předvedl se naplno v jediném
utkání, kdy eskáčko doma porazilo Viktorku Žižkov a právě
Jan Hladík (na snímku) vstřelil
oba góly. Podzimní část probíhajícího ročníku následně
strávil v dresu druholigového
Znojma, ale na jaře se objevil
opět na třetiligových trávnících. Angažoval jej Uničov.

Tomáš

Grygarová
Řezníčková

MOHELNICE Zápasy s posledním
celkem tabulky nemívají rádi trenéři
a nakonec ani hráči. Můžete si tisíckrát říkat, že zápas nepodceníte, ale
podvědomí pracuje. Pravdou je, že
Mohelnice prostějovskému eskáčku
v tomto smyslu roli usnadnila, protože od počátku nebyla vůbec snadným
a odevzdaným soupeřem. I za stavu
0:1 hráči ve fialovém bojovali a teprve po hodině hry, kdy padla druhá
branka, bylo rozhodnuto.

Tomáš
KALÁB
Pozornost brankáře Jíchy už zpočátku
otestoval domácí Svoboda, stejnou mincí
na druhé straně oplatil Fládr. Jedinečnou možnost k otevření skóre promarnil
Langer, ke kterému se dostal odražený
míč, jenže on jej poslal přímo na brankáře
Horu. Co se nepovedlo Langerovi, zařídil
po půlhodince Rus. Ten zůstal zapomenu-

a Kroupa se hlavičkou nemýlil - 0:2.
O dalších deset minut později prokázal
svou rychlost Koudelka. Po domácím
rohu převzal míč, pelášil s ním k soupeřově brance, navedl si míč na střed a Horovi nedal umístěnou střelou k tyči šanci
- 0:3. Dvojice Hapal - Kroupa si chtěla
zopakovat gólovou situaci, jenže tentokrát chyběla přesnost zakončení. Deset
minut před koncem přišel na hřiště
Hirsch a na levém kraji zálohy se ukázal
jako rozený útočník. Nejprve napodobil
Koudelku a přesnou střelou zvýšil na
4:0, v poslední minutě se ještě pokoušel
o lob, jenže ten byl na Horu příliš nízký.
Vedoucí tým tabulky si tak z hřiště toho
posledního odvezl zasloužené tři body.
Statistiky z utkání a výsledkový servis
Fortuna MSFL najdete na straně 26

Rohové kopy:

1

Střely mimo branku:

-
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Ze zápisníku pøedsedy
FRANTIŠKA JURY

(QVQ6QO¾w-CN¾D

Pozápasové hodnocení trenérù
Jaroslav ROLÍNEK - trenér FK Mohelnice:
„Výsledek je příliš krutý. Za stavu 0:1 jsme měli tlak a druhou
branku jsme podle mého názoru dostali z metrového ofsajdu.
Ta nás zlomila a rozhodla utkání v době našeho největšího
tlaku. Chtěli jsme se ještě o výsledek porvat, ale druhá branka
nás dostala do kolen. Škoda šancí v prvním poločase, jenže
my se na gól strašně natrápíme. Zkušený soupeř nám z pěti
šancí dá čtyři góly, my z pěti nedáme nic. Kluky musím
pochválit, vydali ze sebe maximum, soupeř zcela zaslouženě
vyhrál. Na úvod jara jsme měli těžký los, čtyři nejlepší týmy
soutěže, ale herně jsme nepropadli, je na čem stavět.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Počítal jsem s tím, že s Kubou na stoperu to nebudeme mít
lehké, to je kvalitní hráč. Rozhodnuto mohlo být opět do
přestávky, pokud by Koudelka proměnil svou šanci. Soupeř
měl za celý zápas vlastně jedinou gólovou šanci. Utkání jsme
drželi v rukou, ale stav 1:0 je ošidný. Musím před klukama
smeknout, měli náročný týden. Odehráli jsme tři zápasy
a odehráli jsme je velmi dobře kromě druhého poločasu
s Uherským Brodem, což mě mrzí. V druhém poločase jsme
soupeře jasně přehrávali, osvěžení hry pomohlo střídání. Nedostali jsme branku, já jsem spokojen.“

V sobotu na další hanácké derby. Přijede Vyškov
PROSTĚJOV Tradiční utkání dvou
sousedních měst Prostějova a Vyškova je na programu už tuto sobotu
21. dubna. Zápasy obou celků mají
svůj zvláštní náboj, protože ve Vyškově je stále patrná prostějovská
fotbalová stopa. I když přes zimu
do tohoto klubu přibyla ze všeho
nejvíc stopa africká.
První setkání obou soupeřů na podzim skončilo jasným vítězstvím
modrobílých barev, přestože se hrálo na vyškovském trávníku. Eskáčko

rozhodlo o třech bodech už v prvním
poločase, hned po přestávce pečetil
vítězství třetím gólem Kroupa. Zajímavostí je, že jedinou branku
Vyškova vstřelil v poslední minutě
utkání právě Jan Koudelka, který se před jarní části vrátil do řad
1.SK.
Druhou možnost na vzájemné otestování před jarní sezónou měly týmy
počátkem února už v poněkud odlišném složení. Branku opět vstřelil
Koudelka, jenže už v dresu Prostějova,

jenže ani jeho branka z penalty spolu
s Píchalovou nestačila na dvojí trefu
exprostějovského Matochy a jednu
Zoueho. Trenér Vyškova Jan Trousil si
tenkrát pochvaloval defenzivu i zlepšenou práci v útoku.
Na jaře se zatím Vyškovu příliš nedaří,
dlužno však poznamenat, že narazil na
kvalitní soupeře. V prvním kole ovšem
utrpěl debakl 1:4 v Hodoníně, pak
porazil Líšeň, remizoval v Kroměříži,
aby v posledním kole prohrál doma
s Velkým Meziříčím jasně 0:3. Na

porážce se podílela sestava Machalický - Schneider, Odehnal (76. Kone),
Přerovský, Matocha (46. Němeček),
Kuncl, Toure, Tijani, Pospíšil, Jeřábek,
Novotný (46. Studený).
„Budou čekat na naše chyby a hrát na
brejky. Nám hra do plných moc nevyhovuje, ale musíme se na Vyškov dobře připravit,“ ví o nadcházejícím duelu
trenér Oldřich Machala. K dispozici
určitě nebude mít Suse, otázka visí
nad Šteiglem, ostatní hráči by měli být
na zápas v pořádku.
(tok)

ƔƔ Můžete krátce shrnout, kam
vedly vaše kroky poté, co jste odešel z 1.SK Prostějov?
„Podzimní sezónu jsem strávil v druholigovém Znojmě. Pro jarní část jsem se
ovšem s trenérem a klubem nedohodl
na pokračování, a protože jsem nebyl
vytížený, tak mě nabídli týmům třetí
ligy. Uničov o mě projevil zájem, proto
na jaře hraji za tento klub.“

Byli jsme svědky opravdu těžkého
a tvrdého utkání. V dobách své
trenérské kariéry jsem utkání
s posledním týmem tabulky nikdy
neměl rád, je to hodně ošidné. Utkání s Mohelnicí jsme zvládli slušně,
dobře, nebylo to jednoduché. Kdyby
dal v prvním poločase Koudelka do
prázdné branky na 2:0, bylo by to
jednodušší. Dokud totiž měli domácí
šanci na dobrý výsledek, tak bojovali,
dřeli. Zásadně nám samozřejmě
pomohl druhý gól, po němž jsme
zápas jednoznačně ovládli.
Přidali jsme další branky, takže
můžeme být spokojeni.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Starší dorostenci
neèekanì padli
Prostějov (tok) - Jak je potřeba hrát
zodpovědně až do konce zápasu, se přesvědčili starší dorostenci prostějovského eskáčka, kteří sice otočili nepříznivý
vývoj zápasu s papírově slabším soupeřem, vedení 2:1 si ale opět nechali vzít.
Dvěma góly se blýskl Zapletal.

Neoral má za
sebou státnice
Prostějov (tok) - Uplynulý víkend byl
dvojnásobně významný pro druhého
brankáře eskáčka. Ve středu totiž složil
úspěšně státní zkoušky na České zemědělské univerzitě v Praze. Dvouletý obor
hospodářská politika a veřejná správa
zvládl na výbornou. S trochou nadsázky
prý už může kandidovat i na prezidenta...

„Když dáte Karlovi míč na hlavu, dá gól,“ ví útočník Lukáš Hapal
MOHELNICE Pro Lukáše Hapala (na snímku) byl zápas v Mohelnici hodně specifický, vždyť
tam ještě minulou sezónu hrával.
Tentokrát ovšem přijel v dresu
lídra tabulky a svému bývalému

klubu zrovna nepomohl. Na- donedávna v domácím prostředí.
hrál totiž na rozhodující druhou Jak jste zápas prožíval?
„Utkání pro mě bylo určitě specifické.
branku.
Na jednu stranu mám samozřejmě raTomáš Kaláb
dost, že jsme utkání zvládli, máme tři
ƔƔ Sobotní zápas jste odehrál ještě body. Na druhou stranu mi to trochu
kazí pomyšlení, že kluci tady v Mohelnici hrají o záchranu. Doufám, že
to zvládnou, ale budou to mít hodně
těžké.“
ƔƔ Byl jste při důležité druhé brance, jak jste ji připravil?
„Šel na mě přetažený balón, já jsem číhal na své pravé straně, vrátil jsem míč

z dvojky před branku na hlavu Karlu Kroupovi a on tohle hlavou dává.
Přibíhal jsem z druhé vlny, takže jsem
v ofsajdu určitě nebyl, nemohu říci,
jestli někdo jiný.“
ƔƔ Jak hodnotíte hru svých bývalých spoluhráčů?
„Na to, že jsou poslední, hráli první
poločas opravdu dobře. Chodili důrazně do míčů, hráli rychlé nahrávky
mezi obránce. Dostali jsme se do vedení, pak ještě neproměnili nějaké
šance, ale po druhém gólu už bylo
hotovo.“

má motivaci uničovský

Smoliková

Koudelka

0:4

tý na zadní tyči a možnosti volného pohybu dokonale využil - 0:1. Vzápětí si dovolil
nepřesnost Jícha, kterému vypadl míč z rukavic, jenže domácí poslali ve spěchu balón
nad branku. Rus se mohl ještě do přestávky
znovu zapsat do střelecké listiny, jenže to
by nesměl po Hapalově centru hlavičkovat
mimo. Sedm minut před přestávkou našlápl dopředu Kroupa, vlevo našel nabíhajícího Koudelku, jenže ten sám před brankářem poslal z voleje míč nad branku. Jícha
těsně před přestávkou ještě vytáhl na roh
hlavičku mířící pod břevno jeho branky.
Deset minut po změně stran řešil opakovanou střelu Fládra brankář Hora
vyražením na roh, po něm byl před
jeho brankou pořádný závar, ale ta ještě
odolala. Po hodině hry ovšem přetažený
centr vrátil zprava před branku Hapal

„Chci se vrátit do profi fotbalu,“

Držovice

12. kolo, Moravská divize žen, skupina B
Pechová

8 VQOVQ QMCOåKMW UG #NGw 4WU é  
LGwV÷PGVTGHKNRQ\F÷LKVQD[NCNGQPMFQ
QVGXąGNUMÐTGUQDQVPÊJQ\¾RCUWX/QJGN
PKEK
(QVQ6QO¾w-CN¾D

1.SK PV

pro Večerník

Osobnost utkání
Klára Frömmlová byla výraznou postavou celého utkání. Předvedla několik
dobrých zákroků směrem dozadu a
byla jedním z důvodů, proč soupeřky
nedokázaly vstřelit více branek. Ovšem
to nejlepší si schovala na konec zápasu,
kdy se zachovala jako rozená útočnice a
zařídila bod pro svůj tým.

BYLI JSME
U TOHO

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Frömmlová

FOTOGALERIE

Povedený zápas držovických holek umocnil závěr utkání, kdy dokázaly srovnat skóre.

klikni na

www.vecernikpv.cz

radost Klára

BYLI JSME
U TOHO

Pondělí 16. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

Mohelnice odolávala statečně
$.9$/,71Ì Poslední
FK MOH
FOTOGALERIE

FOTBALISTKY DRŽOVIC NA JAŘE CHYTAJÍ DRUHÝ DECH „Gól minutu před koncem,
V Kostelci na Hané obraly o body dalšího favorita!

netové stránky www.vecernikpv.cz

Jan Hladík „Hrát zleva se mi zalíbilo,“
ƔƔ Neváhal jste nad nabídkou hanáckého oddílu?
„Uničov je dobrá volba, je to blízko,
ovšem je to třetí liga. Dělám všechno
pro to, abych se zase vrátil do profesionálního fotbalu. Pevně doufám, že se
jedná jen o jakýsi mezistupeň na polovinu soutěžního ročníku.“
ƔƔ Na trávníku jste byl hodně vidět, jenže i vás trápila produktivita...
„Sice jsem se snažil, ale z centrovaných míčů nakonec nic nebylo.
Před přestávkou jsme měli stodvacetiprocentní šanci, kterou jsme neproměnili. Do kabiny nás to mohlo
povzbudit. Do druhého poločasu
jsme šli s tím, že soupeře přitlačíme,
což se nám i dařilo, pak si ale necháme dát takový gól. Koudy to dobře
trefil.“
ƔƔ Jak se osobně cítíte v Uničově?
„Máme dobrý kolektiv a systém hry
mně celkem vyhovuje. Potřebujeme
ovšem sbírat body a to se nám tentokrát nepodařilo...“

zjistil povoláním pravý obránce či záložník
MOHELNICE Po zranění a nemoci se Martin Hirsch (na snímku) začíná pomalu dostávat do provozní
teploty. Zatím sice jen střídá, jenže
v Mohelnici by mu jeho střeleckou
produktivitu mohl leckterý útočník závidět. Jak prožil další vítězství
eskáka, jsme zjišťovali v exkluzivním rozhovoru.

Tomáš Kaláb

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ƔƔ Nastoupil jste na deset minut,
ale byly z toho málem dva góly?
„Hrál jsem tentokrát z levé strany, což
není sice úplně moje parketa, ale docela mně to vyhovovalo. Trochu jsem
se inspiroval od Koudyho (Jana Koudelky - pozn. red.), zaseknout si míč
na pravou nohu a vystřelit. Tak se mi
podařilo dát čtvrtou branku. Docela
se mi to zalíbilo. (úsměv) Obráceně
levou nohou příliš nekopu, je to složitější.“

Martin HIRSCH

ƔƔ Při druhé šanci jste se asi pokoušel přelobovat brankáře?
„Přesně tak, jenže mě obránce trochu
přistrčil zezadu, čímž jsem byl trochu
rozhozený a míč tak směřoval přímo
brankáři do náruče. Kdyby mě zezadu
neatakovali, možná by se mi brankáře
podařilo přehodit.“
ƔƔ Mrzí vás ta neproměněná
šance?
„Dal jsem gól myslím po roce
a půl, jsem za to samozřejmě
rád. Nezlobil bych se, kdyby mi
to tam začalo padat častěji. Vyhráli jsme, to je podstatné. V téhle fázi je úplně jedno, kdo dává
branky, hlavně že nám to šlape
a sbíráme body.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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CLEAN4YOU
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FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
22. kolo: 1.SK Prostějov – Vyškov
(sobota 21.4., 16.00, rozhodčí: Nováček – Machač, Lenfeld).
CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
18. kolo, sobota 21. dubna, 16.00
hodin: Dubicko – Kralice na Hané
(Hubený – Kouřílek, Kašpar).
FGP STUDIO
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
18. kolo, neděle 22. dubna, 16.00
hodin: Konice – Moravský Beroun
(Samek – Lizna, Jurčák).
ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
18. kolo, neděle 22. dubna, 16.00
hodin: Určice – Opatovice (sobota
21.4., 16.00, Straka – Langhammer, Spurný), Kostelec na Hané
– Němčice nad Hanou (Perutka
– Šteier, Dokoupil), Čechovice –
Mostkovice (Vrána – Kološ, Konečný), Beňov – Lipová (Boháč – Bartuněk, Vojtek), Protivanov – Plumlov
(Hampl – Janáček, Opravil).
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
18. kolo, neděle 22. dubna, 16.00
hodin: Újezdec – Haná Prostějov (sobota 21.4., 16.00, Lasovský – Valouch,
Štětka), Klenovice na Hané – Želatovice „B“ (sobota 21.4., 16.00, Zemánek – Perutka, Majer), Radslavice –
Vrchoslavice (Majer – Molík, Labaš),
Pivín – Lipník nad Bečvou (Rosskohl
– Slota, Kaňok), Tovačov – Smržice
(Dokoupil – Sedláček, Valouch).
LION SPORT
1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
18. kolo, sobota 21. dubna, 16.00
hodin: Jesenec – Velká Bystřice
(Heger – Lepka, OFS).
PØEBOR OFS
PROSTÌJOV – II. TØÍDA:
18. kolo, sobota 21. dubna, 16.00
hodin: Vrahovice – Horní Štěpánov,
Čechovice „B“ – Otaslavice, Brodek
u Prostějova – Ptení, Nezamyslice –
Určice „B“, Brodek u Konice – Hvozd
(neděle 22.4., 16.00), Výšovice – Tištín (neděle 22.4., 16.00), Vícov – Dobromilice (neděle 22.4., 16.00).
III. TØÍDA OFS
PROSTÌJOV, SK. „A“:
10. kolo, neděle 22. dubna, 16.00
hodin: Nezamyslice „B“ – Bedihošť
(10.00), Němčice nad Hanou „B“ –
Skalka (hřiště Klenovice na Hané),
Biskupice – Želeč, Pavlovice u Kojetína – Brodek u Prostějova „B“, Otaslavice „B“ – Kralice na Hané „B“.
III. TØÍDA OFS
PROSTÌJOV, SK. „B“:
10. kolo, neděle 22. dubna, 16.00
hodin: Protivanov „B“ – Zdětín
(sobota 21.4., 16.00), Držovice –
Plumlov „B“ (sobota 21.4., 16.00),
Kostelec na Hané „B“ – Kladky
(13.00), Čechy pod Kosířem – Olšany, Přemyslovice – Mostkovice
„B“.
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE ŽEN, SK. „B“:
13. kolo, neděle 22. dubna: Mostkovice – 1.FC Olomouc „B“ (10.00,
Páral), Držovice – Kotvrdovice
(16.00, Kulička).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – STARŠÍ:
22. kolo: 1.SK Prostějov – Líšeň
(sobota 21.4., 10.15, P. Dorušák – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – MLADŠÍ:
22. kolo: 1.SK Prostějov – Líšeň
(sobota 21.4., 12.30, Ol KFS – P.
Dorušák, Ol KFS).

KRA
0:1
1.HFK „B“
B“
KRALICENAHANÉ,PROSTĚJOV
David Kobylík se poprvé představil
v roli hrajícího trenéra, ani jeho návrat na fotbalové trávníky ale Kralicím další body nepřinesl. V souboji
třetího se druhým celkem krajského přeboru padla jediná branka,
o tu se na startu druhé půlhodiny
postaral hostující Lukáš Ďurina.
Domácí tým tak poprvé v tomto
kalendářním roce nebodoval, jeho
kouč však i přes porážku nešetřil
optimismem a kladným hodnocením.

„Po celý zápas jsme byli lepším mužstvem, ale bohužel jsme dostali branku z ojedinělého brejku. Hráli kompaktně a my jsme se bez Nečase nebyli
schopni přes jejich blok prosadit.
Chyběla nám fotbalová nadstavba, takových hráčů je v soutěži strašně málo
a tentokrát musel být v práci,“ označil
Kobylík rozdílový atribut.
V úvodních pětačtyřiceti minutách
nastřelili jeho hráči jedno břevno a
měli mírnou převahu, která ovšem
končila zhruba třicet metrů před
soupeřovou kasou, rodily se tak pouze náznaky. Podobně tomu bylo i ve
druhé půli, to převaha domácích ještě
zesílila.
„Měli jsme brutální držení míče, asi
osmdesát na dvacet, jako Manchester

KRALICE POPRVÉ PADLY, HOLICI
STAČILA JEDNA STŘELA
City. Soupeř ale hrál chytře. Nastoupili proti nám mladí kluci, kteří chtěli
utkání urvat. Poctivě bránili a mohli
pak ještě zvýšit své vedení. Dali o gól
víc než my, a proto vyhráli, náš výkon
byl ale lepší než minule proti Želatovicím. To se občas stane, že výhra nepřijde,“ krčil rameny.
Rozhodl tak trochu smolný okamžik,
a sice tečovaná střela na první tyč po
neideálním obranném postavení. „To
se v zápase stává. Měli dva tři náznaky
a jeden z nich se jim povedlo dotáhnout. Klukům jsem ale podal ruku a
poděkoval za výkon. Byl kvalitní, vyhrávali jsme souboje, získávali jsme
obražené míče, jen finálka se nám nezadařila,“ přemítal.
Výhrady tak měl pouze ke hře uvnitř

pokutového území soupeře, tedy v
tom nejdůležitějším prostoru na hřišti. „Stále máme rezervy, stále máme
na čem pracovat. Nasazení, srdíčko
i agresivita tam ale byly. Musíme se
zklidnit v řešení situací, pořád jsme ale
na třetím čtvrtém místě a daří se nám
atakovat bednu, což je náš sen,“ užívá
si pozice mezi nejlepšími.
V sedmaosmdesáté minutě také přišla chvíle, aby sám vběhl s dresem a v
kopačkách na hrací plochu a přímo z
ní pomohl klukům k vyrovnání a penaltovému rozstřelu. „Cítím se jako
trenér, ne jako hráč, navíc stále ještě
nejsem v pořádku a musel jsem kopat
svou slabší levou nohou, měli jsme ale
převahu a šel jsem tam s cílem zahrávat standardky a nebezpečné míče.

Byla z toho ještě šance a jeden kvalitní
roh,“ okomentoval svůj krátký příspěvek.
Po soupeři z čela tabulky nyní čeká
na Kralice tým z opačného pólu
pořadí, a sice sobotní výjezd do
předposledního Dubicka. „Budeme
se chtít poprat o výsledek a věřím, že
v tomto budeme vyrovnaní soupeři.
Také máme o co hrát a budeme chtít
potvrdit naše dosavadní výkony, jarní
část je ale jiná než podzim a tabulka
nehraje roli. Domácí už mají šest bodů
ze tří zápasů,“ upozornil David Kobylík na nedávné výhry proti Medlovu a
Velkým Losinám. (jim)
Statistiky z utkání a aktuální tabulku
najdete na straně 27

Konice si v Náměšti

s chutí zastřílela

NÁMĚŠT NA HANÉ,
PROSTĚJOV
Druhý korálek navlékli fotbalisté
Konice na jarní vítěznou šňůru.
Týden po zdolání Bělkovic si vedli úspěšně i v Náměšti na Hané a
v součtu s podzimním vystupováním zvítězili již počtvrté za sebou.
Vyšly jim zejména závěrečné pasáže obou poločasů, v prvním případě obrátili z 0:1 na 2:1, posléze
se nenechali vyvést z rovnováhy
snížením na 3:2 a dalšími dvěma
zásahy v rychlém sledu si zajistili
pohodlnou koncovku bez výraznějšího stresování.
„Jsem maximálně spokojen, výsledek
hovoří za vše. A rozdíl mohl být ještě
vyšší. Perfektně nám vyšla zvolená
taktika, kdy jsme Romana Kamené-

ho posunuli na hrot, na velkém hřišti
byl k nezastavení a dělal domácím
velké problémy, byl hned u tří gólů.
Nadstandardně si vedli i dorostenci
Oščádal s Pašem, později naskočil i
Cetkovský,“ libuje si práci s tamějšími
talenty kouč Petr Ullmann, jemuž na
lavičce sekunduje Miloslav Fajstl.
Začátek ještě nebyl pro Konici zcela
růžový, hned ve druhé minutě totiž
hostům po lajně unikl jeden hráč a
Laďa Bílý hasil v hodině dvanácté
odkopem z brankové čáry. Na opačné straně se řítil sám na gólmana již
zmiňovaný Kamený, v první své příležitosti byl ještě vychytán.
„Upozorňoval jsem kluky, že Náměšť
má rychlé rozehrávky, a v jednatřicáté
minutě se to potvrdilo, po faulu Peťu
Tichého na půlce přišel rychle míč

mezi stopery, Dostál nám utekl, otočil
se kolem Ruse a dal gól,“ popsal úvodní změnu skóre.
Tento výpadek si Ullmannovi svěřenci vynahradili v závěrečných pěti
minutách prvního dějství. Nejprve
se Kamený dorážkou z vápna postaral
o vyrovnání, vzápětí se Tichý krásně
prodral po lajně, aby vymetl šibenici
– 1:2.
„Toto domácí hodně zmrazilo a de
facto rozhodlo zápas,“ kvitoval radostný odchod do kabin.
Po změně stran se dlouho nic zásadního nestalo, až se začala psát sedmasedmdesátá minuta. V ní se pustil do
individuální akce Martin Paš, byl ve
vápně faulován a pískala by se penalta,
jenže vstal a celou akci dohrál brankou
na 3:1.

„Pak jsme se opět dopustili chyby v
rozehře a Filip Drešr zahrál ve vápně
rukou. Naštěstí nedostal červenou
kartu, ale jen žlutou, balon by totiž šel
vedle. Dostali jsme gól z penalty, ale
hned po rozehře se Brossovi povedl
husarský kousek. Z pětadvaceti metrů
napřáhl a trefil se za tyčku. To byl definitivní hřebíček,“ usmíval se Ullmann.
Skóre pak ještě navýšil Kamený, jenž
si zakombinoval s Širůčkem. „Důležité je, že mám stále na tréninku patnáct šestnáct hráčů a tři brankáře, to
se hned jinak připravuje. Získali jsme
tři důležité body do tabulky,“ děkoval
hráčům za přístup a odvedený výkon.
Konický Sokol se tak drží na třetím
místě tabulky, přičemž odehrál o zápas méně než druhý Maletín, jenž má
o bod více. O další vylepšení pozice se

mohou „Ullmannovci“ pokusit v neděli od 16:00 hodin, kdy přivítají beznadějně poslední Moravský Beroun.
„Chceme potvrdit tyto body a také roli
favorita. Musíme ale jít s pokorou od první minuty a uvidíme, takové zápasy bývají
někdy nejtěžší,“ přemítal Petr Ullmann.
SK Námìšť na Hané
Sokol Konice
2:5 (1:2)

Branky: 31. Dostál, 83. Heil z penalty – 41. a 88. Kamený, 43. Tichý, 77.
Paš, 84. Bross. Rozhodčí: P. Brázdil
ml. – Zavřel, P. Brázdil st. Sestava Konice: Vévoda – L. Bílý, Rus. Oščádal,
Drešr – Kořenek (59. Bross), Tichý
(81. Cetkovský), Kořenovský, Paš
(88. Křesala) – Širůček, Kamený (87.
Jurník). Trenér: Petr Ullmann. (jim)

Jesenec znovu prohrál o branku
3:2
(0:0)

SK
Červenka
SK
Jesenec-Dzbel

Branka: 51. Peč, 80. a 84. Coufal – 71.
Navrátil, 90. Čížek z penalty. Rozhodčí: Perutka – Šmíd, Rosskohl. Sestava
Jesence: Kýr – Žouželka, Burian, Ullmann, Horák – Svoboda (60. Laštůvka), Čížek, Knoll, J. Burget – J. Tichý,
Navrátil. Trenér: Petr Tichý st.
Hodnocení hrajícího asistenta
Jesence Petra Ullmanna:

wald, Martin Laštůvka navíc přijel až
na druhý poločas. Nehráli jsme špatně,
bojovali jsme a poločas byl nula nula.
Měli jsme několik závarů a po mém
centru Jirka Tichý málem zbořil bránu, trefil ale jen tyč. Je pravdou, že ve
druhé půli rozhodčí trochu připískával ČERVENKA, PROSTĚJOV Navlas totožným výsledkem skončily oba úvodní jarní duely jesedomácím, nedostali jsme ale gól ze hry, neckých fotbalistů v„B“ skupině I.B třídy Olomouckého KFS. Stejně jako o týden dříve v Třeštině,
inkasovali jsme ze tří standardek, které tak i nyní v Července padlo hned pět gólů, tři z nich však do hostující sítě. Rozhodl exhvozdecký
jsou o osobním bránění, hned dvakrát Filip Coufal, jenž se hned dvakrát trefil v posledních deseti minutách. Tým ze severozápadu
jsme trestuhodně propadli. Po první okresu se tak propadl již na dvanácté místo, na předposlední Kožušany disponuje po jejich
brance jsme se dokázali zvednout a vynedělní výhře nad Zvolí už jen šestibodovým náskokem. Zabrat se pokusí doma proti Velké
rovnat, měli jsme i náznaky, opět nás ale
srazil ušmudlaný gól, poté nám soupeř Bystřici, která zatím v tomto roce získala dva body.
odskočil na tři jedna a už jsme jen kon- Luďu Knolla. Sice se pak podle našich hodčí ale hned po rozehře pískl konec. doma urvat body. Jsme sice namočeni a
trovali penaltou po faulu brankáře na hodinek měly hrát ještě tři minuty, roz- Musíme jít dál, zburcovat se a konečně jaro bude těžké, týmu ale věřím.“ (jim)

I.B třída skupina B

Vsetínského favorita
„Momentálně nás trápí marodka a
chyběli nám Broňa Burian i Míša Gott-

Pondělí 16. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Prvních letošních bodů se v sedmnáctém pokračování„B“ skupiny I.A třídy Olomouckého
KFS dočkali hráči Kostelce na Hané. Třetí tým podzimní části zastavil propad a vyšlápl si na druhý Bělotín,
plný bodový zisk vytěžili o víkendu po velevydařených závěrech obou poločasů i hráči Lipové v derby s nedalekým Protivanovem, vedlo se rovněž Určicím na půdě posledních Němčic a Plumlovu doma s Brodkem
u Přerova. Alespoň bod si z Dubu přivezli fotbalisté Čechovic, když hned v úvodu přišli o vyloučeného
gólmana, naopak Mostkovice se nenastartovaly ani proti Beňovu a zůstávají předposlední, vše podstatné
stihly oba týmy v úvodních pětadvaceti minutách.

Určická jízda nekončí, derby pro Lipovou, Kostelec překvapil
1:4
(0:2)

FK Němčice nad
Hanou
TJ Sokol
Určice

Branky: 62. Dorňák – 43. Hejduk,
45. P. Halouzka, 60. a 72. Holčák.
Rozhodčí: Slota – Molík, Brázdil st.
Sestava Němčic: M. Tomek (75. Nosek) – Spiller, Horák, Kolečkář (83.
Jarmer), M. Navrátil, Halama, Vévoda, J. Navrátil, Župka (54. Chlud),
Jiříček, Dorňák (77. Jordán). Trenér:
Radovan Novotný. Sestava Určic: L.
Menšík – Slezák, Frehar, Adamec (58.
Bureš), T. Menšík, Holčák (76. Žáček), Paul (51. Krajíček), O. Halouzka
(49. Šnajdr), Hejduk (62. Mohelník),
P. Halouzka, Zbožínek. Trenér: Pavel
Zbožínek.
Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

vyšlo! Úvod jara nás totiž nezasáhl
v dobré situaci, hledali jsme svoji
tvář. Měl jsem proto obavy, jak to
dopadne, zvlášť, když Bělotín prohrál předchozí utkání s Plumlovem.
Naštěstí kluci to vzali tentokrát od
podlahy, a přestože to byl víceméně
boj, porvali jsme se s tím na jedničku.
Beňov
Vítězný gól vstřelil ´Bob´ svým klaRozhodčí: 5. M. Vojtíšek, 9. Sedláček divem. Důležité také bylo, že domácí
– 4. Přikryl, 14. Navrátil, 17. Hrabal, neproměnili penaltu. Celý mančaft
24. a 75. Machač. Rozhodčí: Ouleh- zaslouží pochvalu.“
la – Kundrát, Petr. Sestava Mostkov
Sokol Dub nad
ic: Lukáš – Chmelař (24. L. Zapletal),
Moravou
2:2
Milar, V. Vojtíšek, Šlambor, M. VojtíSokol
(2:1)
šek, P. Zapletal, Dadák, Doseděl (64. na p.k. 4:3
Čechovice
Kazda), Bureš (46. Frýbort), SedláBranky: : 7. Šálek, 24. Hrabal – 5.
ček. Trenér: Jiří Kamenov st.
a 55. Kolečkář. Rozhodčí: Kučera
Trenéra Mostkovic Jiřího Kameno- – Sedláček, Molík. Žluté karty: 40.
va jsme do uzávěrky vydání nestačili Walter, 47. Kupka. Červená karta: 6.
Polák. Diváků: 101.
zkontaktovat.
Dub nad Moravou: Pospíšil – RychTJ Sokol
lý, Kaiser, Jemelka (62. Fiala), Krempl
Bělotín
(76. Zubal) – Doseděl (66. Hradil),
0:1
FC Kostelec na
(0:0)
Hrabal, Došlík – Hronek, Šálek, PazHané
dera. Trenér: Pavel Koral.
Branky: Branka: 59. Ondra. Rozhod- Čechovice: Polák – Hanák, Koláček,
čí: Konečný – Januš, Šafařík. Žluté Walter, Kupka (75. Veselý) – Kolečkarty: 70. Pjatkan – 73. Chytil, 88. kář, Němeček (7. Zelinka), Lakomý,
Lužný, 90. Synek. Diváků: 120.
Muzikant (46. Novák) – Zapletal,
Bělotín: Maštera – Janovský, Pjatkan, Pospíšil (83. Hanák). Trenér: Evžen
Bočan, Hýža (81. Hýža) – Bušina, Kučera.
Vrána, Březík, Hoffman – Peša (72.
Hodnocení trenéra
Malaník), Janíček. Trenér: Petr ZaEvžena Kučera:
tloukal.
Kostelec na Hané: Vítek – Holoubek, „Jsem spokojený a to i přestože jsme
Móri, Vinklárek, Synek – Chytil, Hru- nedosáhli na tři, ale ani na dva body,
ban, Klimeš, Lužný – Preisler, Ondra přestože jsme se ujali vedení. Domácí
(89. Baláš). Trenér: Jaroslav Klimeš. ale brzy vyrovnali z penalty, po níž šel
navíc náš brankář do šaten, když doHodnocení trenéra Kostelce
stal červenou kartu. Inkasovali jsme
Jaroslava Klimeše:
poté podruhé, ale řekl bych, že od
„Tři body nás uklidňují, nemohlo té doby jsme byli paradoxně lepším
se stát nic lepšího... Jsem rád, že to celkem. Byli jsme více na míče, vy-

třech utkáních máme devět bodů a to
Hodnocení asistenta trenéra
je paráda. V samotném utkání se nám
Josefa Pospíšila:
podařilo vstřelit první branku, vzápětí
druhou a tím jsme soupeře zlomili. Ve „Výsledek je daný....“
druhé půli už jsme to de facto udržoTJ Sokol
vali a vedli k zisku bodů. Jsem spokoPK
Mostkovice
jen i s výkonem, ale všichni cítíme, že 2:5
FC
to může být ještě lepší.“ (úsměv)
(2:4)

4:2
(2:0)

SK
Lipová
SK
Protivanov

Branky: 45.(+1) P. Dostál, 45.(+3)
Novák, 88. Drexler, 90.(+1) Výmola
– 70. D. Nejedlý, 74. Kropáč. Rozhodčí: Januš – Straka, Langhammer.
Sestava Lipové: Holásek – Moštěk
(36. M. Vybíhal, 90. Výmola), Takáč,
Drexler, Žilka, Novák, Liška (79. R.
Vybíhal), Jamrich (90. P. Růžička),
P. Dostál, M. Dostál, Abrahám. Hrající trenér: Pavel Růžička. Sestava
Protivanova: M. Piták – M. Sedlák,
R. Sedlák, Milar (79. A. Růžička),
Kropáč (84. F. Pospíšil), D. Sedlák
(74. Musil), Dvořák, Sekanina (76.
Ženata), D. Nejedlý (78. Liška), Grmela, M. Pospíšil. Hrající trenér:
Milan Piták..

„Chtěli jsme držet s hosty krok, což se
nám dařilo do konce první půle. V jejím závěru jsme bohužel hned dvakrát inkasovali. Ve druhém poločasu
jsme se chtěli zlepšit, ale inkasovali
jsme třetí gól a Určice měly hru pevně v moci. Pak se nám sice podařilo
snížit, ale na obrat jsme síly neměli.
Herně to ale nebylo až tak špatné, jak
Hodnocení trenéra
vypovídá výsledek, který je dle mého
Pavla Růžičky:
až příliš krutý. Bohužel jsme zaplatili
za chyby. Hosté vyhráli zaslouženě, „V první půli se hrálo dlouho bez brapřes zimní přestávku tam asi udělali nek, ale pak jsme dvakrát udeřili. Ve
druhém poločase jsme kontrolovali
kus práce.“
hru, ale bohužel jsme nezvládli dvě
Hodnocení trenéra Určic
standardní situace, ze kterých hosté
Pavla Zbožínka:
srovnali. Remíza pro nás byla málo,
„Věděli jsme, že to bude o hlavě. Nem- takže jsme se stále tlačili dopředu a načice jsou v tabulce dole, nechtěli jsme konec se nám v samém závěru podařinic podcenit, protože víme, že nehrají lo strhnout výhru na svoji stranu. Bylo
až tak špatně. Současně jsme toužili to zasloužené vítězství, které jsme si
navázat na dvě výhry z prvních jar- sami zbytečně zkomplikovali. Nakoních zápasů, což se nám podařilo. Po nec ale můžeme být spokojeni.

I.B třída skupina A

PK

Haná
Prostějov
TJ Sokol
Klenovice na Hané

1:0
(0:0)

Branky: 87. Jakub Novák. Rozhodčí: Frais – Kouřílek, Labaš. Sestava
Hané: Marák – Trnavský, Ohlídal,
Čermák, Vyskočil – Strouhal (87.
Jančiar), Kaprál, Krupička, Jakub Novák – Zatloukal (90. Levinský, 90.+1
Kolář), Světlík. Trenér: Daniel Kolář.
Sestava Klenovic: Klimeš – Grepl
(60. Varga), Cetkovský (87. Liška),
Pospíšil, César (67. Spálovský) – Frys,
Dreksler, Prokop (87. Popelka), Rozehnal, Dadák – Štěpánek. Trenér:
Vladimír Horák.
Hodnocení trenéra Hané
Prostějov Daniela Koláře:

nebyla uznána. Chtěli jsme v tomto Frýbort, Šišma – J. Svozil ml., Trajer
zápase férově vyhrát a to se nám také (87. A. Vrba). Trenér: Jaroslav Svozil st.
podařilo, takže z našeho pohledu jsme
Hodnocení trenéra Pivína
s utkáním spokojeni.“
Jaroslava Svozila:

Hodnocení trenéra
Klenovic Vladimíra Horáka:

„Počítali jsme s tím, že Haná bude
hrát zatažená kolem vápna a bude spoléhat na brejky, což se nám i potvrdilo.
Během zápasu jsme měli více balón na
kopačkách, ale snad s výjimkou jednoho případu jsme si vyloženou šanci
nevytvořili. Haná byla ve svém útočném snažení nebezpečnější. Na vítězství jsme objektivně neměli, bod jsme
si ale z Prostějova odvézt mohli. Inkasovali jsme až v závěru po vynuceném
střídání a naší individuální chybě.“

„Výsledek vyznívá jednoznačně, ale
vítězství se nerodilo vůbec lehce.
První půlhodinu utkání jsme působili
zakřiknutým dojmem, hráči si ale přímo na hřišti své výkony vyříkali. To se
projevilo vedoucí brankou do šatny.
O přestávce jsem apeloval na hráče,
abychom nadále hráli aktivně a pouze
nebránili hubený výsledek. To se podařilo splnit hned v úvodu druhé půle
díky dvěma slepeným gólům Trajera.
Utkání se pak víceméně dohrávalo.
Dali jsme dohromady novou stoperskou dvojici a jsem rád, že pracovala
na jedničku. Posílili jsme si sebevědomí do příštího těžkého zápasu.“

– Pírek, Zbožínek, Klus, A. Studený
(69. Martinák) – T. Studený (78. M.
Studený), Kotlár, Dostál – Kalandřík, Kiška – Vařeka. Trenér: Petr
Gottwald.
Hodnocení trenéra Smržic
Petra Gottwalda:

„První poločas jsme utkání jasně dominovali a převahu vyjádřili dvěma
brankami. I tento náskok může být
ošidný, proto jsem apeloval na hráče,
abychom vedení neprohospodařili
jako v minulém zápase, v němž jsme
nakonec skončili bez bodu. Teď jsme
výsledek po přestávce pojistili a mohli
v dalším průběhu ještě navýšit. Cením
si faktu, že jsme neinkasovali branku.
Konečně jsme zúročili práci v zimní
přípravě, odehráli jsme kvalitní utkání, které se blížilo parametrům, které
chceme na jaře předvádět. Tentokrát
jsem tedy spokojen.“

Mostkovičanky nezaskočily
mostkovických fotbalistek na
půdu aktuálního lídra „B“ skupiny
moravskoslezské divize skončil
očekávanou porážkou. Střelecky
se o ni postarala zejména Daniela
VSETÍN,
PROSTĚJOV Kocurková, která vsítila hattrick,
Překvapení se nekonalo a výjezd na konečných 5:0 pak zvýšila Nela

z nich řeč. Samy věděly, že s nimi bychom nemohli hrát otevřenou partii,
to by byla sebevražda. Přijaly tuto roli
a plnily ji,“ podotýkal.
Nyní přivítají ve svém domácím
prostředí 1.FC Olomouc „B“ a
nedělní dopolední souboj proti

třetímu týmu pořadí by měl být
nejen díky jejich překvapivé remíze
s Držovicemi o něčem jiném. „Postavíme útočnější sestavu a připravíme
jinou taktiku. Neberu to jako derby,
ale jako kteréhokoliv jiného soupeře,
nic jim nedáme zadarmo a poper-

VSE
MOS

5:0

Pokyny byl jasné, neústupně odrážet
jeden atak za druhým a vydržet v tom
až do závěrečného hvizdu. „Neměli
jsme šanci, soupeř byl o třídu lepší.
Holky byly nachystány, že to tak bude
probíhat, už na tréninku a během
cesty v autobuse jsem měl ke každé

Branky: 15. a 52. Trajer, 83. Spáčil –
80. Omelka. Rozhodčí: Kašpar – Lizna, Motal. Žluté karty: 51. Vysloužil,
55. Hladký – 32. Slanina, 72. Zatloukal. Diváků: 70.
Plumlov: Simandl – Vysloužil, Kiška,
Fabiánek (85. Fabiánek), Ševcůj – Bureš (75. Křupka), Spáčil, Zabloudil
(87. Hladký T.), Hrstka – Hladký A.,
Trajer. Trenéři: František Kocourek a
Pavel Voráč.
Brodek u Přerova: Huňka – Omelka, Kudlička, Zatloukal, Složil – Mádr
(64. Kudlička), Slanina (64. Hejč),
Glauder, Zedek – Šebesta, Němec.
Trenér: Tomáš Martínek.
Hodnocení trenéra Plumova
Pavla Voráče:

„Určitě se jedná o zasloužené vítězství. Dle mého názoru hosté nehráli
špatně, byl to asi nejlepší jarní soupeř.
Nám se ale zadařilo jít do vedení a
poté kontrolovat hru. V prvním poločase jsme měli čtyři tutovky a byli
určitě lepší. Ve druhé půli jsme drželi
míč, ale hosté deset minut před koncem snížili. Drama jsme ovšem nepřipustili, k čemuž nám dopomohl faul
v pokutovém území. Jsem spokojen
s výsledkem i výkonem. Šlape nám to,
mančaft jede, je to paráda.“
(pk, jim)

Haná zdolala Klenovice, Pivín, Smržice i Vrchoslavice soupeře smetly

TJ Sokol
(2:0)
Branky: 44. Šišma, 49., 51. Trajer.
Vrchoslavice 1946
Rozhodčí: Valouch – Antoníček,
4:0
FK
(2:0)
Spurný. Sestava Pivína: Fürst – M. Branky: 21., 55. Kalandřík, 17. DoTroubky
Bartoník, M. Svozil, M. Sedlák, R. stál. Rozhodčí: Rosskohl – VachutŠvéda – Tydlačka (81. S. Vrba), Valtr, ka, Pytlíček. Sestava Smržic: Volf Branky: 12., 59. T. Hradil, 40. Machá-

Pak jej prolomily a daly gól. S odvedeným výkonem jsem ale spokojen, celý tým od brankářky po útok
to odmakal statečně a trpělivě, co
jsme si řekli, to holky plnily,“ nedělal
mostkovický trenér Robert Karafiát z
prohry velkou vědu.

3:1
(1:0)

TJ Sokol
Plumlov
FK Brodek
u Přerova

PROSTĚJOVSKO O uplynulém víkendu pokračovala skupina „A“ I.B třídy Olomouckého KFS 17. kolem, které přineslo mimo jiného vypjaté derby mezi Hanou Prostějov a Klenovicemi. Domácím stačila opět jediná
branka k zisku tří bodů, syn prostějovské tenisové legendy Jakub Novák ji vstřelil až těsně před koncem mače.
Ostatní zástupci prostějovského regionu jednoznačně vyhráli, i když ne vždy se vítězství rodilo lehce. To platí
především pro tříbrankové vítězství Pivína v Horních Moštěnicích. Smržice si vypracovaly náskok už v prvním
poločase, což se povedlo i Vrchoslavicím, které začaly na rozdíl od podzimu konečně proměňovat šance.

„Vítězství bylo z naší strany vysloveně
vydřené. Hráči byli po podzimním
utkání v Klenovicích správně namotivovaní, nikoli přemotivovaní, hráli
s velkým entuziasmem. Soupeř měl
po většinu zápasu více ze hry, my si
vytvořili velké množství standardních
situací, kopali jsme hodně rohů. Vstřelili jsme dvě branky, z nichž jedna nám

Ševčíková z pokutového kopu.
Hostující hráčky se soustředily
zejména na obranu a do útočení
se až tolik nepouštěly, čisté konto
soupeře tak neohrozily.
„Postavili jsme defenzivní blok, který
zhruba pětadvacet minut fungoval.

tvářeli si dostatek šancí, a nakonec se
zkraje druhé půle dočkali vyrovnání.
Remízu už jsme udrželi a byli jsme
dokonce blíže vítězství. Z osmdesáti
procent zápasu jsme byli lepší, takže
z tohoto pohledu můžeme být i zklamaní.“

0:3
(0:1)

TJ Sokol
Horní Moštěnice
TJ Sokol
v Pivíně

3:2

TJ
Smržice
SK
Radslavice

eme se o výsledek. Bohužel jsem je
zatím neviděl, pokusím se ale získat
přes týden co nejvíce informací,“
stanovil si cíl před soubojem, který
jako tradičně začne v Mostkovicích o
nedělní desáté hodině.
Z Valašska se nicméně vrátil s

několika zraněnými hráčkami a
nejhůře je na tom Natálie Vaverková,
která nakonec do utkání vůbec nezasáhla. „Měla hrát v základu na
předstoperovi. Prodělala teď střevní
virózu a padlo to na ni, museli si
pro ni přijet rodiče a večer nám

lek, 52. Jurčík. Rozhodčí: Šafařík –
Šmíd, Valouch. Sestava Vrchoslavic:
J. Loučka – Zatloukal (74. Dostál),
Holub, Trávníček, Coufalík – Machálek, P. Horák ml., T. Loučka, Fialka
(60. P. Horák st.) – T. Hradil, Jurčík.
Trenér: Miroslav Panáček.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

„Troubky nebyly vůbec odevzdaným
soupeřem. Mužstvo hrálo kombinačně dobře po šestnáctku, ovšem šance
si příliš nevypracovalo. My jsme zúročili naše kolektivní pojetí, už v páté
minutě jsme nastřelili tyčku. Je pro
nás nesmírně důležité, že na rozdíl od
podzimu jsme začali proměňovat šance, i když pořád ještě zůstalo několik
nevyužitých. Mohli jsme vyhrát ještě
výraznějším rozdílem. Soupeř totiž
otevřel hru, měl zájem hrát fotbal,
z čehož pramenily naše další příležitosti. Utkání bylo kvalitní úrovně, o to
víc si vítězství ceníme.“
(tok)

www.
vecernikpv.cz
psala, že leží v olomoucké nemocnici na kapačkách. Přejeme jí brzké
uzdravení a těšíme se, že bude brzy
zpátky mezi námi,“ adresoval jí vzkaz
celého týmu Robert Karafiát. (jim)
Statistiky z utkání a aktuální
tabulku najdete na straně 27
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MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
22. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Hranice (neděle 22.4., 10.15, P. Pospíšil
– Kundrát, Šerý).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
22. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Hranice (neděle 22.4., 12.30, Kundrát –
P. Pospíšil, Šerý).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
18. kolo, neděle 22. dubna, 10.00
hodin: Velké Losiny – Čechovice
(10.00, Chládek), Určice – Konice
(10.30, Bašný), Olšany – Šternberk
(13.45, Spurný).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ
DOROSTU, SK. „A“:
14. kolo, sobota 21. dubna: Hvozd –
Haňovice (10.00, Šteier), Zábřeh – Protivanov (13.30, OFS), Kralice na Hané
– Plumlov (neděle 22.4., 12.45, Frais).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ
DOROSTU, SK. „B“:
14. kolo, neděle 22. dubna, 13.30
hodin: Pivín – Kojetín (sobota 21.4.,
13.30, OFS), Kozlovice – Němčice nad
Hanou (sobota 21.4., 14.00, Šerý), Brodek u Prostějova – Lipník nad Bečvou
(Vedral), Otaslavice – Ústí (Horák).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:
24. kolo: Ostrava – 1.SK Prostějov
(sobota 21.4., 10.00, Bebenek – MS
KFS, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:
24. kolo: Ostrava – 1.SK Prostějov
(sobota 21.4., 11.45, MS KFS – Bebenek, MS KFS).
SpSM – U13 JIH:
18. kolo: Havlíčkův Brod – 1.SK Prostějov (neděle 22.4., 10.00, Niederle).
SpSM – U12 JIH:
18. kolo: Havlíčkův Brod – 1.SK
Prostějov (neděle 22.4., 10.00).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
18. kolo, neděle 22. dubna: Kozlovice – Olšany (sobota 21.4., 11.30,
OFS), Němčice nad Hanou – Černovír (sobota 21.4., 11.45, OFS), Mohelnice – Čechovice (9.00, Milek), Konice – Želatovice (10.45, Janáček).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
18. kolo, neděle 22. dubna: Kozlovice – Olšany (sobota 21.4., 10.00,
OFS), Němčice nad Hanou – Černovír (sobota 21.4., 10.00, OFS), Mohelnice – Čechovice (10.45, Milek),
Konice – Želatovice (9.00, Janáček).
OKRESNÍ PØEBOR
STARŠÍCH ŽÁKÙ:
10. kolo, sobota 21. dubna: Klenovice na Hané – Protivanov (10.00),
Brodek u Prostějova – Mostkovice
(13.30), Určice – Hvozd (14.00),
Držovice – Plumlov (neděle 22.4.,
10.30), Pivín – Brodek u Konice
(neděle 22.4., 13.00).
OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
17. kolo, neděle 22. dubna, 10.00
hodin: Určice – Nezamyslice (sobota 21.4., 12.30), Plumlov – Otaslavice
(sobota 21.4., 13.00), Lipová – Olšany
„B“ (9.00, hřiště Brodek u Konice),
Horní Štěpánov – Výšovice, Kralice
na Hané – Pivín, Ptení – Mostkovice
(13.30), Smržice volno.
KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:
8. kolo, neděle 22. dubna, 9.00 hodin: Hranice – 1.SK Prostějov.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)
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„PŘESVĚDČÍME DIVÁKY, ŽE TO HOKEJISTÉ UMÍ I S BALÓNEM“
Bývalá opora prvoligových Jestřábů
Lukáš Duba zve na superturnaj
HOŘAVA CUP do Kostelce na Hané
za přispění

Petr KOZÁK

Michala
KADLECE

PROSTĚJOV Dlouhá léta byl neodmyslitelnou součástí a jedním z nejlepších útočníků prostějovských Jestřábů. Exkapitán
místních hokejistů Lukáš Duba sice svoji bohatou kariéru už
pověsil na hřebík, u týmu ale zůstal, když se stal kustodem prvoligového LHK Jestřábi Prostějov. Zároveň však hýří i dalšími
aktivitami, společně s kolegou Zdeňkem Hořavou připravuje
velkolepý„hokejový“ turnaj v malé kopané v Kostelci na Hané.
Zvědaví jsme byli nejen na blížící se akci, ale i na hokejový život
po kariéře.

18041310399

ƔƔ Jste jedním ze spoluorganizátorů prestižní akce, která se
chystá na konec června. Jak jste
se k tomu dostal?
„Byla to docela náhoda, seděli
jsme u kávy se Zdeňkem a říkal
jsem mu, že by to chtělo udělat
turnaj hokejistů... A Zdeněk se zamyslel, usrkl si kávičky a řekl, proč
ne? Že jdeme do toho! Původně to
měl být malej turnájek maximálně
o pěti mužstvech, ale nakonec to
bude turnaj trošku větší!“
ƔƔ Co všechno máte na starost a
co je vaší úlohou?
„Úkoly jsem si s kolegou rozdělil,
já mám na starost převážně sportovní stránku celé akce. Domlouvám všechna mužstva a hráče, co
se objeví na turnaji.“
ƔƔ Při všech těch povinnostech,
bude to více práce, nebo zábava?
„Tak samozřejmě to jistě určité
starosti jsou, ale na druhou stranu se snažíme, aby ten turnaj měl
úroveň, a lidi ať vidí, že hokejisté
umí i s balónem! A to můžu sám
potvrdit, že znám plno kluků hokejistů, co jsou zároveň i výborní
fotbalisté. A samozřejmě zároveň
je to pro mě osobně i zábava. Proto
se to taky dělá.“ (úsměv)
ƔƔ Od posledního rozhovoru
s vaším kolegou Hořavou již
uplynul takřka měsíc. Jak dalece
jste pokročili v plnění startovního pole?
„Já myslím, že máme, co jsme chtěli, a i něco navíc, za což jsme velice
rádi. Ale ještě se něco ladí do konečné podoby.“
ƔƔ Vzhledem ke svojí kariéře
máte určitě spoustu kontaktů. Je
to při jednání o účastnících velká výhoda?
„Tak to určitě! Za svoji kariéru

jsem poznal plno kluků, trenérů
a manažerů, tak mám tady v tom výhodu při jednání ohledně turnaje.“
ƔƔ Kdo by mohl být v Kostelci
na Hané největší star?
„Tak na tady tu otázku je těžké
zatím odpovědět.... Bude jich tam
víc, ale možná se tam ukáže překvapení. Není to ale ještě úplně hotové. Určitě se to všichni včas dozvědí, až to bude na sto procent!“
ƔƔ Jeden z týmů vytvoří i stará
garda prostějovských Jestřábů, přičemž složení týmu je ve
vaší sekci. Kdo vám již přislíbil
účast?
„Jedná se o tým RETRO JESTŘÁBI PROSTĚJOV 2013, což
je postupový tým do WSM ligy.
Účast mi potvrdilo asi 99 procent
mužstva. Třeba Malý, Kučera, Indra, Knesl, Svaříček, Antončík,
Stejskal, Belay a další. Jsem rád,
že se s klukama potkáme a myslím
si, že i pro fanoušky Prostějova to
bude zajímavé se po pěti letech
vidět. Můžou si s klukama popovídat, ti se na to hodně těší.“
ƔƔ Na co všechno byste ještě fanoušky pozval?
„Snažíme se, aby to byl den pro
celé rodiny včetně dětí. Budou tam
skákací hrady, malování na obličej
plus další atrakce. A pro -náctileté a starší tam bude občerstvení a
hlavně se mohou potkat se známými sportovci. A budou tam i soutěže a nějaké další radovánky. Mimo
toho se odehraje pauze miniturnaj
malých hokejistů SK Prostějov
1913 a Olomouce.“
ƔƔ Hodláte z turnaje vytvořit
tradici, nebo vyčkáte až na ohlasy z premiérového ročníku?
„Hlavně chceme, aby vše proběhlo
tak, jak má, a věříme, že lidi bu-

zvláště tady v Prostějově v roce
2013. A potom
udržení v baráži v extralize se
Vsetínem.“
ƔƔ
Můžete čtenářům
prozradit i ně-jakou nejvtipnější historku,
která se vám

„Změnil se hodně! Hlavně
rychlostně, a není tam tolik pěkných akcí, co bývalo.
A taky to, že pokud chce někdo hrát alespoň WSM ligu,
tak tomu musí dat hodn
hodně
navíc. Jak na
ledě, tak mimo něj.“
ƔƔ A co bylo vůbec tím impulsem, který vás přiměl
k nejtěžšímu rozhodnutí
spor
sportovce, tedy skončit se svojí
karié
kariérou?
„To bylo trošku oboustranné. Já
chtěl ještě pokračovat, ale bylo
nazn
naznačeno, že už bych nehrál..
A zároveň
zár
mi byla nabídnuta práce v klubu. Rozhodování to bylo
hodn
hodně těžké, ale každý musí jednou skončit.
s
A taky mám rodinu, a
nech
nechtělo se mi už někam dojíždět.
A nel
nelituju toho.“
ƔƔ C
Co byste dělal, kdybyste se
nestal profesionálním hokejisnesta
tou a nyní kustodem hokejového m
mužstva?
„Tak to opravdu netuším... Ale určitě nne politik!“ (směje se)
ƔƔ M
Máte před sebou ještě nějaký
velký sportovní sen?
„Možná jen vyhrát WSM ligu, to
„Mož
jedině mi chybí ve sbírce zlatých
jedin
medailí. Jinak všechny už mám, co
meda
týče hokeje v České republice.“
se týč
ƔƔ C
Co byste chtěl říci závěrem?
„Děkuji Večerníku za položené
„Děk
otázk
otázky a možnost rozhovoru. A
zárov
zároveň zvu všechny na atraktivní
turna
turnaj v Kostelci na Hané.“

v kariéře udála?
„Historek za těch let bylo moc, ale
teď si na nějakou tu lepší nevzpomenu...“ (úsměv)
ƔƔ A naopak, co byl nejsmutnější moment?
„Nejsmutnější bylo, když jsem byl
u pádu do druhé. ligy v Prostějově.
A pak samozřejmě zranění čtyřhlavého svalu v době, kdy jsem měl
odejít do zahraničí, které padlo,
protože jsem tři měsíce marodil.
Ale to je sport...“
ƔƔ Jak moc se podle vás změnil
hokej od doby, kdy jste začal
s profesionální kariérou, až po
teFoto:
chvíli, kdy jste
skončil?
Josef Popelka

vizitka

LUKÁŠ DUBA
✓ narodil se 1. srpna 1977 ve Vsetíně
✓ je ženatý a má dvojčata Emmu a Marka
✓ ve své bohaté hokejové kariéře oblékal dres
Vsetína, Komety Brno, Kladna, Hradce Králové, Uničova, Kadaně, Opavy, Sarezy Ostrava,
Jindřichova Hradce, Šumperku a Prostějova.
✓ je držitelem extraligového titulu se Vsetínem
✓ na Hané odehrál celkem osm sezón a v sezóně 2013/2014 dovedl Jestřáby do WSM ligy
✓ po jeho posledním utkání za Prostějov mu fanoušci poděkovali nejen
potleskem, ale připravili mu také obrovské choreo
✓ V současnosti je kustodem prvoligového mužstva LHK Jestřábi Prostějov
zajímavost: z návštěvy v Paříži si v roce 1988 přivezl první horské kolo

18032910360

interview
pro Večerník

dou po celém dni spokojeni. To
ší a spokojeni.
budeme nejšťastnější
chno v pořádA když to bude všechno
hceme zůstat
ku, tak určitě nechceme
čníku.“
pouze u jednoho ročníku.“
ƔƔ Momentálně jste
ste kustodem
ostějov. Jaká
LHK Jestřábi Prostějov.
óna z vašeho
byla uplynulá sezóna
pohledu na ledě i mimo něj?
„Minulá sezona byla určitě vydařen, kdo chodí na
ná a myslím si, že ten,
je, tak to může
hokej nebo ho sleduje,
potvrdit. A když to vezmu mimo
led, tak musím říct, že se vytvořila
super parta kluků. V kabině nebyla
nouze o srandu a vše fungovalo, jak
by mělo.“
ƔƔ Co všechno obnáší práce
e, která vás ze
kustoda a je to práce,
všech možností po aktivní hráčské kariéře baví?
áší v pod„Práce kustoda obnáší
luky, aby
statě starání se o kluky,
mínky k
měli ty nejlepší podmínky
hraní hokeje.
lí, maJde o broušení bruslí,
dla a
sírovaní, praní prádla
nost
veškerý servis. Činnost
aví,
jako taková mě baví,
ama
cítím se mezi klukama
dobře. Tato práce mi
yž jsem
byla nabídnuta, když
končil s aktivní kariérou.
Vzal jsem ji, a nelitujiji toho!“
ƔƔ Neuvažoval jste
te o trenéřině či možnostii být manažerem?
anažera mě
„Možnost dělat manažera
ože vím, co to
nikdy nelákala, protože
m Baču ( Jirku
obnáší. Když vidím
ed.), kolik je
Vykoukala . pozn.red.),
kolem toho práce a starostí... Ale
klobouk dolů, jak too zvládá i s trénováním...
Trenéřině se věnuji už delší dobu,
jsem u přípravky mládeže a baví
mě to.“
ƔƔ Máte už jasno o své budoucnosti, zůstáváte v realizačním
týmu Jestřábů?
„Měl bych pokračovat v další sezóně, co mám informace.“
ƔƔ Sešly se vám i jiné nabídky či
možnosti od konce kariéry?
„Žádné nabídky jsem neměl, kromě jedné jít ještě hrát do rodného
Vsetína. Ale to jsem z rodinných
důvodů odřekl. Žiji teď totiž v Olomouci.“
ƔƔ Když se vrátíme k vaší kariéře, čeho si nejvíce ceníte?
„Cením si všech postupů v soutěžích,

17052610560

EXKLUZIVNÍ

Práce kustoda mě baví, cítím se
mezi klukama dobře. Tato práce mi
byla nabídnuta, když jsem končil s aktivní
kariérou. Vzal jsem ji, a nelituji toho!
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Rudovský odchází,




   
PROSTĚJOV Sotva před měsícem se uzavřelo jestřábí účinkování v sezóně 2017/2018 a na dohled je již oficiální start letní
přípravy pro následující prvoligový ročník. Hanácké jádro se
začne pod vedením kondičního trenéra Davida Skřivánka připravovat od pondělí 23. dubna, zbylí hráči budou pravidelně
posílat reporty ze svých individuálních jednotek. Na vše bude
dohlížet hlavní trenér Jiří Vykoukal, jenž navíc z pozice sportovního manažera pracuje na udržení stávajících opor a přivedení dalších kvalitních hráčů.

Jiří MOŽNÝ
„Jednání pokračují, někde se nám daří,
někde je to složitější. Doufám ale, že do
týdne nebo čtrnácti dnů bude jasněji,“
začal v obecnější rovině stavitel posledních prostějovských úspěchů. Na dobré
cestě je podle někdejšího dvojnásobného světového šampiona mimo jiné
setrvání Jana Starého. Dvaatřicetiletý
forvard se zatím uvedl dvaatřiceti duely a v nich pětadvaceti body za šestnáct
branek a devět asistencí, další zápisy by

mohl přidat opět v září. „Jednáme s Pardubicemi i Honzou, a když se to podaří
dotáhnout, budeme jen rádi. Doufám
v to. (úsměv) Výborně doplnil Divíška
s Nouzou, rozuměl si s nimi nejlépe.
V play-off jsme od něj sice čekali trochu víc, jeho přínos a přístup v sezóně
byl ale velice pozitivní,“ vyzdvihl Jiří
Vykoukal zdejší otisk trojnásobného
extraligového mistra. Pardubický rodák touží po návratu mezi tuzemskou
elitu a právě k tomu by mu podle slov
sportovního mága Jestřábů setrvání

ve WSM Lize pomohlo. „Měl těžké
zranění a půldruhého roku nehrál. Potřebuje ještě jednu sezónu v první lize,
aby se odrazil zpět,“ domnívá se hned
čtyřnásobný československý a později
český šampion.
Cílem Jestřábů je udržet maximum
ze stávajícího kádru pohromadě,
zájem tak mají mimo jiné i o beky
Ladislava Havlíka, Alexe Rašnera,
Dušana Žovince či útočníky Radka
Prokeše nebo Milana Švarce. Totéž
platilo i pro Jana Rudovského, jenže
jednatřicetiletý forvard zatoužil po
změně.
„Honza přišel s požadavkem, který jsme
původně neakceptovali. Pak jsme cukli
a dorovnali mu nabídky z jiných klubů. Oznámil nám ale, že hledá novou
výzvu. Dělali jsme, co jsme mohli, chtěli
jsme ho udržet a mrzí mě to, má ale jiné
představy,“ smutně pokrčil rameny Vykoukal. Účet kladenského odchovance

se tak na Hané uzavřel na dvou sezónách, 102 odehraných zápasech, 39
brankách, 54 nahrávkách. Tento ročník
byl přitom pro něj zatím nejpovedenější
v kariéře, k devětačtyřiceti bodům ze základní části přidal další tři ve vyřazovací
fázi. „Odvedl tu dobrou práci a jsme za
ni rádi. Přejeme mu vše nejlepší v další
kariéře a třeba se někdy vrátí,“ neloučí se
obě strany ve zlém.
Lehce upravený tým již brzy zahájí
neoblíbenou část roku v podobě suché přípravy, stane se tak příští pondělí. „Měli jsme teď ještě několik tréninků na ledě, ten poslední se uskuteční
osmadvacátého dubna. Hráči ale dostali
spoustu volna a doufám, že se jen neflákali, ale vedle odpočinku i vzdělávali.
Lukáš Luňák, Matouš Venkrbec, Matěj Zabloudil a další místní se budou
připravovat pod Davidem Skřivánkem,
všichni ostatní musejí mít svého kondičního trenéra a posílat nám zprávy,“


  
   

poodhalil Vykoukal aktuální stav i představu o blízké budoucnosti.
On sám se nyní vedle práce na sestavování mančaftu věnuje i vlastnímu
trenérskému obohacování a objíždí tak
řadu seminářů. „Trenér by se měl neustále vzdělávat a objíždět řadu kurzů
a zápasů. Chci se zlepšovat a posouvat
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a chtěl bych mimo jiné i na mistrovství
světa do Kodaně, musím to ale ještě
probrat s majitelem, jestli mě tam vyšle,“
sdělil napůl žertem a napůl vážně Jiří Vykoukal. Ten v uplynulých dnech mimo
jiné absolvoval výuku zaměřenou na
proces poznávání hráčů a jejich posun
dál, další aktivity budou následovat.

SEDM MEGA V „LUFTU“!
PROSTĚJOV Problém, který může vést až ke škodě za téměř sedm
milionů korun. Jak Večerník informoval v minulém vydání, Krajský
soud v Brně vydal rozsudek, podle kterého je na seznamu dlužníků
bývalého mládežnického hokejového klubu LHK Jestřábi spolek
zapsán i prostějovský magistrát! Město tak má na účet insolvenčního správce poslat 6,8 milionu korun.Vedení radnice něco takového
ale důrazně odmítá. Jakou to bude mít dohru?

Michal KADLEC
Pokud máme celý problém ve stručnosti popsat, jde o sumu peněz složenou z městských dotací pro LHK
Jestřábi spolek za poslední tři roky.
Ty byly schváleny zastupitelstvem na
základě smlouvy s uvedeným klubem
mládežnického hokeje, tehdy zastoupeným bývalým předsedou Michal
Tomigou. Jádrem problému je ale
skutečnost, že veřejná finanční podpora byla automaticky přeposlána
Domovní správě Prostějov, která od
zmíněné částky odepisovala na zákla-

dě faktur náklady hokejového klubu
za pronájem ledové plochy a některých nemovitostí ve Víceúčelové
hale-zimním stadionu. Peníze tedy
nikdy nebyly poslány na účet klubu,
v čemž Krajský soud v Brně vidí hlavní problém. Zjednodušeně řečeno,
smlouva mezi městem a klubem
byla podepsána, LHK Jestřábi spolek ale s prostředky nehospodařilo,
což soud vidí jako problém a tvrdí,
že statutární město je tedy dlužníkem LHK Jestřábi spolek!
Proti tomuto rozsudku se ale vedení
města tvrdě ohrazuje a činí právní kro-

ky. Ovšem jaké, to ani teď po dalším
týdnu nikdo nechce říct. „V tuto chvíli
se k celému problému nebudu vyjadřovat. Toto téma se ale zřejmě bude
probírat v pondělí na zastupitelstvu,“
odmítla komentář prostějovská primátorka Alena Rašková (ČSSD). Podobně zareagovala na dotaz Večerníku
také náměstkyně Ivana Hemerková
(PéVéčko). „Odmítáme jakékoliv pochybení, ale v tento okamžik ani ode
mě nečekejte žádná vyjádření. Slibuji
ovšem, že Večerník bude jediné médium, kterému příští týden poskytnu na
toto téma rozhovor,“ přislíbila.
Způsob nakládání s dotacemi pro
LHK Jestřábi spolek už vloni prověřoval kontrolní výbor města pod vedením opozičního zastupitele Petra Kousala (KDU-ČSL). Také jeho požádal
Večerník o vyjádření. „Rozhodnutí
Krajského soudu v Brně nemá podle
mého názoru žádnou logiku. V Zastu-

pitelstvu města se pravidelně od roku
2010 odsouhlasovala veřejná finanční
podpora pro klub LHK Jestřábi spolek s rozdělením na ledovou plochu,
dopravu a výstroj hokejové mládeže
s tím, že úhradu ledové plochy po
odsouhlasení počtu hodin použité
klubem LHK zpětně měsíčně uhradí
magistrát přímo Domovní správě i dopravcům za provedené a klubem odsouhlasené a využité výkony. Finanční
podpora na výstroj šla přímo klubu na
účet. Škoda že uvedený způsob plateb nebyl uplatněn i v tomto případě,
možná by děti měly hokejové výstroje
více...,“ pustil se do rozboru Kousal.
Postup zastupitelstva obhajuje. „Prostějovské děti si hodiny na ledové ploše
odbruslily, způsob plateb odsouhlasil
i pan Tomiga. Dotace tedy byly použity ke svému účelu, platby za pronájem
ledové plochy se nezpožďovaly, žádný
jiný subjekt prostředky nepoužil či ne-

zneužil, čili bezdůvodně se neobohatil,
město jednalo tudíž s péčí řádného
hospodáře. Tuto kauzu hodnotím
jako bouři ve sklenici vody s tím, že
se jedná o velké nedorozumění. Nebo
je cílem vedení města pošpinit a jako
rukojmí se používá bohužel naše hokejová mládež. Výroky, že paní náměstkyně si svévolně měnila smlouvy
nebo Domovní správa si uměle zlepšovala hospodářský výsledek, považuji vzhledem na dlouhodobě zažitý
způsob financování za holý nesmysl,“
nechápe Petr Kousal. „Věřím, že se
jen za použití selského rozumu kauza
vysvětlí. Žádný zákon porušen nebyl,“
dodal předseda kontrolního výboru
města.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se snažil během uplynulého týdne dovolat také bývalému předsedovi LHK
Jestřábi spolek Michalu Tomigovi.
Chtěli jsme mu položit otázku, jestli

cítí, že mu město Prostějov něco dluží. Mobilní telefon ale zvonil několikrát marně...
Podle našich informací je rozhodnutí Krajského soudu v Brně pravomocné a není přípustný žádný
opravný prostředek. „Jestli budeme
muset skutečně na účet insolvenčního
správce bývalého LHK Jestřábi spolek
poslat těch necelých sedm milionů
korun, vyplatíme tak dotaci vlastně
dvakrát. Navíc správce z těchto peněz
zaplatí Tomigovy dluhy jiným subjektům a my už pak z něj žádné peníze
nedostaneme zpátky,“ uvedl pro Večerník jeden z prostějovských zastupitelů,
který si však nepřál být jmenován.
Lze očekávat, že na dnešním jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova se o tomto problému
bude velice ostře diskutovat. S jakým
výsledkem, o tom bude Večerník
podrobně informovat v příštím čísle!

Hokejový turnaj mladších žáků skončil překvapivým šokem
Náměstek hejtmana František Jura předával pohár Úhřeticím!

PROSTĚJOV Dvě výhry, remíza, dvě porážky a celkově čtvrté místo. Celkem slušný výsledek nově se tvořícího týmu mladších žáků SK
Prostějov 1913! Během uplynulého víkendu se ve Víceúčelové hale-zimním stadionu v Prostějově uskutečnil další Mezinárodní hokejový
turnaj žáků narozených v roce 2007 a mladších pod patronací náměstka hejtmana Olomouckého kraje Františka Jury. Celé klání skončilo
překvapivě i pro pořadatele. Vítězství si z Prostějova odvážejí chlapci
z Úhřetic, kteří celý turnaj absolvovali navíc bez ztráty bodu! Kdo by
hledal tuto vísku na hokejové mapě světa?
sezóny není jednoduché získat kvaEXKLUZIVNÍ
litní týmy, my jsme si ale naštěstí
REPORTÁŽ
tento termín pro turnaj zablokovapro Večerník
li už někdy v říjnu loňského roku,“
svěřil se Večerníku Michal Janeček.
Michal
Víkendový podnik se odehrál sysKADLEC
témem každý s každým. „Při účasti
Hlavnímu organizátorovi turnaje šesti mančaftů ani jiná volba nebyMichalu Janečkovi se podařilo pro la. Nechtěli jsme šestici rozdělit do
turnaj získat skvělou konkurenci. dvou skupin, spíše jsme byli za to,
Hokejového klání se zúčastnily aby si každý z týmů zahrál co nejtýmy HC Olomouc, rakouský KAC více zápasů,“ vysvětlil Michal JaneKlagenfurt, Stadion Nový Bydžov, ček. Boje měly výbornou úroveň,
slovenský HK Nitra, MAD Parrots neztratili se v nich ani mladší žáci
Úhřetice a samozřejmě domácí SK Prostějov 1913. Čtvrté místo
výběr SK Prostějov 1913. „Byla lze považovat za úspěch. „Turnaj
to spousta dopisování, hledání na určitě splnil mé očekávání. Kluci
internetu a e-mailování. Na konci odehráli naprosto vyrovnané zá-

pasy a je dobře, že jsem je viděl.
Tvoříme nový tým pro další sezónu a po tomto turnaji vím, že je na
čem stavět. Máme hodně mladý
tým a spoustu krásné práce před sebou,“ zhodnotil nejen snahu svých
svěřenců při víkendovém turnaji
trenér mladších žáků SK Prostějov
1913 Filip Smékal.
Jako nůž máslem nakonec celým
turnajem prošel tým z Úhřetic. Že
nevíte, kde tato víska leží na mapě,
natož té hokejové? „Musím přiznat,
že když tento tým projevil velký
zájem o účast v turnaji, tak jsem
nejdřív o něm musel shánět nějaké
informace. Žiji hokejem už pár desetiletí, ale o Úhřeticích jsem fakt
dřív neslyšel... Teď vidím, jaký to
byl kauf pozvat tento celek na náš
turnaj, byl bezkonkurenční! Když
se na něj ale podíváme blíže, není
to náhoda. Mají v mančaftu hodně
kluků z Pardubic nebo Chrudimi,“
řekl Večerníku Michal Janeček,
hlavní organizátor turnaje.
S úrovní turnaje byl spokojen

FOTOGALERIE
klikni na
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i předseda SK Prostějov 1913 Milan Sedlo. „Turnaj splnil očekávání.
Jde nám o to, aby naši kluci v této
kategorii co nejvíce hráli a získávali
zkušenosti. Důležité je, že všechny týmy hrály velmi kvalitní hokej a jednotlivá utkání byla až na
výjimky vyrovnaná. Turnaj určitě
zpestřil celek z Klagenfurtu, který
hraje velice silový hokej. A přitom
má v kádru hodně děvčat, což mě
osobně velmi překvapilo, u nás je

to trošičku nezvyklé. Celkově jsem
z nově se tvořící hokejovou mládeží
v Prostějově spokojen. A ze všeho
nejdůležitější je skutečnost, že náš
klub bude mít konečně všechny
kategorie,“ řekl Večerníku Milan
Sedlo.
Jak si Večerník všiml, víkendový turnaj žáků narozených v roce
2007 a mladších měl také výbornou diváckou kulisu. Především
rodiče hnali své synky, ale i dcery

za „černým nesmyslem“ ostošest!
Poháry a další ceny pro všechna
zúčastněná družstva předávali
patron turnaje František Jura, náměstek hejtmana Olomouckého
kraje a členové vedení SK Prostějov 1913 Milan Sedlo, Marek Černošek a Michal Janeček.
Výsledkový servis a exkluzivní
rozhovor s krajským náměstkem
Františkem Jurou najdete
na straně 27
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Prostějovský tým doma od začátku ztrácel a nakonec podlehl vysoko o osm gólů

PROSTĚJOV Vzhledem k dosavadním výsledkům obou regionálních zástupců v jarní části 2. ligy mužů ČR 2017/2018 nemělo sobotní derby mezi házenkáři Sokola II Prostějov a Sokola
Kostelec na Hané žádného favorita. Domácí se poslední dobou
výsledkově zvedli, hosté naopak spadli do krize. Přesto patřil prestižní střet okresních konkurentů tomu úspěšnějšímu
z uplynulých let, tedy kosteleckému družstvu. A navíc zcela
jednoznačným poměrem o osm branek, když v poločase vedli
dvougólovým rozdílem - 11:13. Vítězové díky tomu poskočili na
osmé místo druholigové skupiny Jižní Morava, poražení zůstali
desátí s prohloubenou ztrátou na rivala čítající pět bodů.

SO PV 22
SO KNH 30
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Úvod důležitého střetnutí byl přitom dlouho vyrovnaný, nesl se ve
znamení kvalitní defenzivy výrazně
převyšující jalový útok. A to oboustranně. Mančafty se přes dobře
fungující obrany vůbec nedokázaly
prosadit, zvlášť když za nimi výborně chytali brankářský navrátilec Micka, respektive Navrátil. Na
premiérovou trefu si tak fanoušky slušně zaplněná hala RG a ZŠ

města PV musela počkat téměř
600 sekund! Až na sklonku 10.
minuty protrhl střelecké trápení
Smékal, čímž poslal HK do vedení, které mu vydrželo celý zbytek
duelu.
Během úvodního poločasu se však
odhodlaní bojovníci „dvojky“ ještě
drželi docela vyrovnaně. Na převážně úspěšnou palbu soupeře z dálky
zásluhou úderné dvojice spojek
Švec - Smékal odpovídal častými
trefami Burget z levého křídla, což
doplňoval Kosina spolehlivým proměňováním sedmiček. O něco větší pevnost zadních řad v kombinaci
s ofenzivními schopnosti ale prokazoval přece jen hostující soubor
a tím pádem domácí parta neustále
pouze dotahovala mírnou ztrátu
jednoho až tří gólů.
Totéž platilo po přestávce do 35. minuty, kdy nastal první klíčový zlom
v utkání. Měl podobu odskočení
Kostelce z 13:15 na 13:17 a 14:19,

FOTOGALERIE
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načež nalomený Sokol II ještě zvládl ve svých častějších přesilovkách
kontrovat. Na víc než přibrždění
protivníkova náporu to však nestačilo a ve 44. ukazovala světelná tabule
stav 17:21. Vzápětí svěřenci Davida

Ševčíka zaveleli na rozhodující zteč.
Zatímco Prostějované stále hustěji
chybovali zbytečnými ztrátami míčů,
hosté toho využívali k rychlým protiútokům (většinou Podhrázký). Navíc se
výtečně rozstříleli výše zmínění Švec



www.vecernikpv.cz

6CJQWP5QMQNC-QUVGNGE,CP5OÆMCN XRTCXQ UGXFGTD[RTQFÊT¾QDTCPQW5QMQNC
++2TQUV÷LQX
Foto: Marek Sonnevend

a zejména Smékal, jejichž dalekonosné
projektily často zastavila až síť za Mickovými zády. Na druhé straně hřiště
se naopak prosazoval jediný Kosina,
když spoustu pokusů jeho parťáků pochytal rozparáděný Navrátil. Po úniku

na 17:25 tak náhle nebylo o rezultátu
derby žádných pochyb a vše dospělo
k suverénnímu triumfu tabulkově výš
postaveného mužstva - 22:30.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 2. ligy najdete na straně 26

   

Anatolij Vasiljev - Sokol II Prostìjov

David ŠEVÈÍK - Sokol Kostelec na Hané

„Před zápasem jsme byli dobře naladění i vyhecovaní, věřili v možný úspěch.
Hlavně jsme nechtěli, aby nám soupeř rychle utekl. To se dařilo déle než poločas,
ale stejně jsme neustále jen dotahovali menší ztrátu a pořád víc se projevovala naše
největší slabina: že nemáme střelce z dálky, úderné spojky. Kostelec je naopak má,
a jakmile se rozstříleli Honza Smékal, Martin Švec i později Milan Varhalík, tak
jsme nabrali rozhodující ztrátu. Po slušné první půlce se nepodařilo udržet solidní obranu, zatímco v útoku jsme se většinou prosazovali pouze z křídel nebo ze
sedmiček po faulech na brankovišti. Jinak měli hosté kvalitní defenzivu, rychle se
přesouvali i zdvojovali naše kluky. A hlavně nás přestříleli z těch spojek. Sice jsme
věděli, že se nám na jaře výsledkově daří víc než Kostelci a máme šanci zvítězit, ale
bohužel to nevyšlo. Citelně chyběl Pavel Procházka s Kristiánem Bokůvkou a oba
stabilní gólmani, které musel návratem do brány po pěti letech nahradit Zdeněk
Micka. Dělal, co mohl, jenže zrovna on nás těžko mohl spasit. Porážku zkusíme
odčinit příště proti Napajedlům.“

„Vyhráli jsme, takže derby hodnotím pozitivně. Konečně jsme si zase mohli
zařvat vítězný pokřik a neděle bude příjemná. Celkově se mi zdálo, že jsme chtěli
víc uspět. Kluci od začátku maximálně bojovali, moc se mi líbil jejich přístup. Od
vyhecování v šatně přes rozcvičku před zápasem až po samotný výkon v utkání.
Konečně nám fungovala obrana podle mých představ, nicméně roli jsme měli
ulehčenou tím, že Prostějov nemá střelce z dálky. Dařilo se nám defenzivu zhustit,
několikrát jsme zablokovali. A navíc to v bráně dost zavřel Pavel Navrátil, který
toho dneska chytil hodně. Důležité rovněž bylo, že jsme se po minulých útočně
nepovedených střetnutích chytili směrem dopředu. Hlavně Honzovi Smékalovi
s Martinem Švecem to několikrát spadlo do brány, začali si věřit. A protože vzadu
fungoval celý mančaft, hráči hrabali jeden za druhého, tak se postupně zvedalo
sebevědomí u všech. Proto jsme zvyšovali svůj náskok, konečné vítězství je naprosto jednoznačné a myslím, že i zasloužené. Samozřejmě jsme moc spokojení,
snad nás tahle výhra nakopne do zbytku sezóny.“

Å.RVWHOHÿiFLGiYDOLJyO\DP\QH´ 3DYHO1DYUiWLOÅ8æMVPHSRWŐHERYDOLQXWQĚ
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PROSTĚJOV Z pozice střední
spojky se snažil především tvořit
útočnou hru svého týmu, občas
i sám zakončil, vzadu tradičně tvrdil obrannou muziku. Leč všechno marné. Ani bojovný výkon
Filipa Mikulky nepomohl prostějovským házenkářům k úspěchu
v derby, jež proti Kostelci projeli
na vlastní palubovce jasně o osm
branek. Po utkání poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor.

Marek SONNEVEND
ƔƔ V čem byl podle vás největší
herní rozdíl mezi oběma celky?
„Kostelečáci dávali góly a my ne.
Měli jsme spoustu zkažených střel,
hodně toho pochytal jejich brankář.
A navíc jsme ztratili spoustu balónů,
což oni tolik nedělali. Asi v tom byl
ten největší rozdíl.“
ƔƔ Úvodních deset minut nepadla
ani jedna trefa. Čím to bylo?
„Všichni byli čerství a na obou stranách se líp bránilo, než útočilo, navíc
gólmani chytali suprově. Utkání se
začalo víc lámat až později.“

ƔƔ Kdy se duel definitivně
rozhodl?
„Ke konci nám začaly trochu odcházet síly, přestalo se dařit. A soupeři naopak všechno vycházelo, trefoval střely. Tím odskočil ve skóre na
větší gólový rozdíl a my jsme se pak
už nezvedli.“
ƔƔ Na jaře se vám zatím dařilo výsledkově lépe oproti soupeři. Věřili jste si na něj víc než obvykle?
„Určitě jo. Mysleli jsme si, že máme
našlápnuto, bude se nám dařit a půjde to třeba až k vítězství. Ale mnohem líp to šlo Kostelci, byl rozhodně
lepší a vyhrál zaslouženě.“
ƔƔ Řešíte v kabině možný boj
o záchranu?
„O tomhle se s klukama bavíme jen
občas. Většinou po zápasech, kdy
dostaneme totálně na prdel, nebo
když se nás sejde málo na trénink.
Každopádně věříme, že nespadneme. Chceme se ještě zvednout a jaro
dohrát tak, aby nám sestup ani teoreticky nehrozil.“
ƔƔ Věříte, že současný kolektiv
má potenciál do budoucna?

PROSTĚJOV Derby mu sedlo
takřka dokonale. Brankář kosteleckých házenkářů Pavel Navrátil
absolvoval skoro celý prestižní
duel v Prostějově a vystřihl mnoho povedených zákroků, rivala vychytal v obou poločasech na jedenáct gólů. Dohromady jich tudíž
inkasoval jen dvaadvacet a svým
kvalitním výkonem notně přispěl
k jasnému triumfu rozdílem osmi
tref. V pozápasovém rozhovoru
pro Večerník jen zářil.

Marek SONNEVEND

(KNKR/KMWNMC éÊUNQ TQ\GJT¾X¾LG
FGP\RTQUV÷LQXUMÚEJ×VQMčXFGTD[
Foto: Marek Sonnevend

„Rozhodně ano. Máme hromadu zraněných hráčů, kteří se postupně dávají dohromady. A až se všichni uzdraví,
měli bychom být mnohem silnější
než teď. Proto věříme, že příští sezóna
bude o dost lepší než ta letošní.“

ƔƔ Jaké jsou pocity po zvládnuté
bitvě s okresním konkurentem?
„Samozřejmě se cítím dobře. Zvlášť
když jsme vyhráli o tolik a v minulých kolech se nám nedařilo. Hodně
jsme potřebovali zvítězit a je super,
že se to povedlo právě v Prostějově.“
ƔƔ Co a kdy rozhodlo po vyrovnaném úvodu?
„Rozhodující byl začátek druhého
poločasu, kdy jsme utekli na větší
rozdíl. Dobře fungovala obrana a ze
získaných míčů jsme se častěji trefovali v útoku.“
ƔƔ Poslední dobou jste se trápili

ofenzivně, dávali málo branek. Díky čemu došlo ke
zlepšení?
„Těžko říct. Možná hrála roli
větší soustředěnost našich
střelců, možná
i gólman do- mácích, který toho kromě úvodu tolik nepochytal. Každopádně jsme za útočné
probuzení hrozně rádi,
vděčíme mu za
dva získané
a moc důležité body.“
ƔƔ
Vám
osobně
se
mezi tyčemi
dost dařilo.
Jste spokojen se svým
výkonem?
„Ze začátku jsem byl trochu nervózní, ale snažil jsem se klukům pomoct, co to šlo. Povedlo se mi pak
několik důležitých zákroků a cítil
jsem se na hřišti až do konce dobře.
Hlavně mám však radost z vítězství.“

ƔƔ Těší dvojnásob, že jste Sokol II
porazili v obou vzájemných střetech aktuální sezóny?

„Já to takhle úplně nevnímám, i když každé
derby je samozřejmě vyhecované a provází ho víc
emocí tím, že jsou Prostějov a Kostelec hodně blízko
sebe.“
ƔƔ Před derby jste klesli až
na devátou příčku. Kam to
budete chtít dotáhnout ve
zbytku jara?
„Základ je hrát dobrou
házenou, pak přijdou
i výsledky. A věřím, že
se zvedneme i posuneme trochu víc nahoru.
Aspoň na šesté, nejhůř
sedmé místo.“
6WJNG UGFOKéMW UKEG 2CXGN 0CXT¾VKN
éÊUNQ PG\NKMXKFQXCNCNGLKPCMVQJQ
RQEJ[VCNXÊEPGåFQUV
Foto: Marek Sonnevend

Tentokrát BEZ INCIDENTU i červených karet

PROSTĚJOV K házenkářskému derby Prostějova
s Kostelcem na Hané téměř neodmyslitelně patří
hodně vypjaté momenty. Skoro každou tuhle bitvu
opepří nějaká potyčka či přehnaně tvrdé zákroky,
což opakovaně vede k většímu než menšímu počtu
červených karet. Tentokrát se však prestižní mač
obešel bez jakýchkoliv podobných incidentů a až
do konce jej tedy dohráli všichni aktéři.
Úplný začátek dlouho probíhal zcela slušně a bez silnějších emocí, až se člověk trochu divil, zda vůbec
jde o vyhlášený střet dvou okresních rivalů. Teprve

uprostřed první půle se přitvrdilo a zvlášť v jednom
případě museli sudí uklidňovat situaci. Pomohli si několika vyloučeními, častěji na hostující straně. A vše se
uklidnilo.
Totéž v poněkud vyšší intenzitě se poté opakovalo během druhého poločasu, především po velice
dravém průniku Kosiny nekompromisně zastaveném faulem kostelecké obrany. Nicméně i v tomhle případě arbitři rozjitřené nervy hráčů včas
zpacifikovali. A neboť domácí pak ztratili gólový
kontakt se svým konkurentem, čímž byl duel před-

časně rozhodnut, nedošlo ani ve zbytku zápasového času k ničemu nepřístojnému.
„Bylo to takové plynulé utkání, ze strany rozhodčích řízené neutrálně a celkově dobře. Ukočírovali
to bez větších emocí na obou stranách tak, že nedošlo k žádným šarvátkám. Byť několikrát se k nim
trochu schylovalo, pár tvrdších zákroků i vypjatějších momentů tam bylo. Naštěstí nic nepřerostlo
normální meze, což je určitě pozitivní,“ potěšilo
aspoň něco trenéra Sokola II Anatolije Vasiljeva,
jenž musel kousat vysokou porážku 22:30.

Za klidnější průběh regionálního střetu byl rád také
kouč Sokola HK, kterého navíc hřálo i vysoké vítězství. „Já nemám tu vyhrocenost derby příliš rád. Ani
před jeho začátkem, ani v jeho průběhu, či po něm.
Proto se vždycky snažím emoce spíš uklidňovat.
A beru to tak, že je škoda, když si dva mančafty z jednoho regionu navzájem berou body. Každopádně
ve vzájemných zápasech není zbytí, ale je dobře, že
tentokrát se všechno obešlo aspoň bez červených karet nebo nějakých zbytečných incidentů,“ řekl David
Ševčík.
(son)

Pondělí 16. dubna 2018
www.vecernikpv.cz
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po němž je prostějovský Sokol I dál bez bodu poslední
PROSTĚJOV Ve třetím kole 1. ligy mužů ČR 2018 chtěli nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov konečně dosáhnout na premiérové
body, což proti celku TJ Avia Čakovice „B“ určitě bylo reálné.
Ještě před sobotním duelem na vlastním kurtu u sokolovny na
Skálově náměstí se jim však rozpadla většina základní sestavy.
A tým v okleštěném složení neměl skoro žádnou šanci, podlehl jednoznačně 1:6. Tím pádem zůstávají obhájci loňského
bronzu ve druhé nejvyšší tuzemské soutěži poslední s pokračující nulou na svém kontě. O její odmazání se pokusí opět
doma ve čtvrtém dějství proti Českým Budějovicím. Hrát se
bude tuto sobotu 21. dubna od 14:00 hodin.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Nyní však pojďme zpět k uplynulému
zápasu, který provázelo nádherné, teplotou na pálícím slunci téměř až letní
počasí. Zdánlivou idylku ještě podpořilo dílčí vítězství Hanáků hned ve
vstupním střetnutí, kdy dvojice Valen-

ta - Příhoda otočila nepříznivý průběh
z 0:1 na 2:1. První set byl sice ze strany prostějovských borců špatný, plný
chyb. Od druhé sady se však zvedli,
začali předvádět kvalitní volejbal a zejména zásluhou výborného výkonu
kapitána Valenty soupeře porazili.
Tím ale výčet pozitiv sobotního odpoledne bohužel skončil.
V dalších třech utkáních, do nichž postupně vyrukovaly dvojice Deutsch Jorda, trojice Deutsch – Jorda - Pazdera
a Valenta – Příhoda - Omelka, jenže domácí plejeři v těchto případech vůbec

nestačili a pokaždé hladce prohráli. Tím
došlo ke klíčovému obratu skóre z 1:0
na 1:3, mač dostal za daných okolností
předpokládaný směr. „Kdyby aspoň
jeden nebo dva z absentujících kluků
nastoupili, bylo by to o něčem úplně
jiném. Sestava by se posunula, měla
by větší sílu a mohli jsme se soupeřem
vyrovnaně bojovat. Takhle to v kombinovaném složení bez možnosti jakéhokoliv střídání opravdu nešlo,“ povzdechl si hluboce zklamaný trenér Sokola
I Richard Beneš.
Jiskérka naděje svitla Prostějovu
v plonkových dvojicích, kde Pazdera
s Omelkou vedli v obou setech 5:4
a vypadalo to, že by mohli příjemně
překvapit. Leč vzápětí vždy vyrobili
několik hrubek, čímž slibně rozjetý
střet ztratili. Pak přišel na řadu singl, do
kterého místo scházející opory Klaudyho musel naskočit Valenta, navíc
proti juniorskému mistrovi světa Kalousovi coby singlovému specialistovi.
Přesto mu statečně vzdoroval a ve druhé sadě dokonce vedl 7:6, než talen-

.DSLW¿Q7-6RNRO,-DQ9DOHQWDSĆL]QDO
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Foto: Marek
Sonnevend

PROSTĚJOV Říká se, že kapitán opouští potápějící se loď jako
poslední. V případě mužstva
prostějovských nohejbalistů to
v sobotu symbolicky platilo, když
hráčský lídr Sokola I Jan Valenta
suverénně nejlepším výkonem
ze všech Hanáků vytvářel protivníkům z Čakovic B statečný
odpor. V rozklížené sestavě plné
absencí to však bylo logicky málo
a domácí podlehli hladce 1:6. Po
třetí porážce v sezóně odpověděl
Večerníku na několik otázek.

Marek SONNEVEND
ƔƔ Myslíte, že v kompletnějším
složení byste na soupeře měli?

„Věřím, že by to bylo hodně vyrovnané. A v plné sestavě bychom klidně mohli i vyhrát, aspoň myslím...
Oni určitě nebyli až tak špičkoví, ale
pokud jsme nastoupili se třemi nahrávači a třemi polaři bez možnosti
střídání, neměli jsme reálně moc
šancí na úspěch. Nejvíc nám chybělo samozřejmě zakončení, pořádný
útok.“
ƔƔŠlo i tak dosáhnout na trochu
lepší výsledek, přijatelnější porážku?
„Možná jedno nebo dvě utkání navíc
jsme mohli s trochou štěstí získat.
Objektivně však musím říct, že to asi
dopadlo tak, jak mělo a celkový výsledek odpovídá dnešnímu poměru
sil. Hosté byli kromě úvodních dvojek ve všech ostatních zápasech lepší,
většinou jasně. Trochu vyrovnaná
byla jen plonková dvojice a trochu
singl, ale soupeř to měl i tak pořád
pod kontrolou. Prostě zaslouženě
vysoké vítězství béčka Čakovic.“
ƔƔJak jste si užil zmíněný singl,
který moc často nehráváte?
„Občas se stane, že nám chybí obvyklí singlisté, a v takovém případě
nastoupím já. Za minulou sezónu
k tomu došlo tuším dvakrát, na
trénincích dělám klukům sparinga.

Takže to pro mě nebylo nic úplně
neobvyklého. Snažil jsem se na maximum, ale mladý Zdena Kalous je
hodně silný soupeř, juniorský mistr
světa. Tudíž to na výhru nebylo, byť
se mi ho povedlo v docela vyrovnaném a pěkném souboji aspoň potrápit. Byl však lepší, normálně poráží
i naši singlovou jedničku.“
ƔƔCo říkáte na nevydařený start
sezóny?
„Začátek máme hodně špatný, což je
nepříjemné, protože horší vstup se
pak složitě dohání. Tím pádem bychom teď potřebovali urvat co nejdřív
nějaké bodíky, třeba hned příště doma
s Českými Budějovicemi. Sice hrály
v minulém ročníku extraligu, ale zrovna ony po svém oslabení patří společně s některými dalšími mančafty
k hratelným soupeřům. Každopádně
nechceme zůstat poslední nebo někde úplně dole, i když se letos díky
reorganizaci soutěží asi nebude sestupovat. Rádi bychom se v tabulce
posunuli aspoň trochu nahoru, ačkoliv na zopakování loňského semifinále to zatím moc nevypadá. Základní
podmínkou zlepšení určitě je hrát
v co nejvíc kompletní sestavě, protože v našem týmu se každá absence
hodně projeví.“

tovaný mladík kontroval závěrečným
obratem. Přesto kapitán hanáckého
Titaniku zasloužil za nejpohlednější
bitvu dne uznalý potlesk.
Za průběžného stavu 1:5 zápas pokračoval dalšími trojicemi. A neboť
trio Deutsch - Pazdera - Jorda ani
přes solidní druhou část nedokázalo výsledkově překvapit, zrodil se
souhrnný debakl TJ Sokol I krutým,
ovšem zaslouženým poměrem 1:6.
„Bez Klaudyho, Matkulčíka, Wiesnera i Roby bylo bohužel už dopředu
zřejmé, že prohrajeme, jestli nedojde
k nějakému zázraku. A ten se samozřejmě nestal. Klukům, kteří nastoupili, rozhodně nelze upřít snahu, ale
kromě Honzy Valenty a částečně
Mariana Příhody jim chyběla potřebná kvalita. Hosté byli prostě lepší, ve
většině utkání se to hodně projevilo.
S trochou štěstí jsme mohli maximálně získat ještě jeden nebo dva
dílčí body, avšak celkovou porážku
bychom stejně neodvrátili,“ uznal
zkroušený Beneš.

BYLI JSME
U TOHO

5PCJC/CTVKPC&GWVUEJG XNGXQ D[NCRTQVKèCMQXKEÊO$OCTP¾RTQUV÷LQXwVÊPQ
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Foto: Marek Sonnevend

Prostějovského kouče naštvaly především četné absence jeho svěřenců. „Chyběli z různých důvodů. Lukáš
Wiesner pracuje v Praze a již dopředu
mi hlásil, že každou druhou sobotu
nebude moci nastoupit. Kvůli zaměstnání nehrál i Tomáš Roba, se kterým
jsme normálně počítali, ale z práce
ho povolali na mimořádnou směnu.
Nejvíc mě pak zklamali dva tahouni.
Honza Matkulčík dal přednost rodinné oslavě a Kuba Klaudy mi čtyřicet
minut před začátkem zápasu napsal
esemesku, že nedorazí a důvody mi vysvětlí později. Což je svým způsobem

neomluvitelné, leč u neprofesionálního sportu jako nohejbal někdy běžné.
Musíme si to interně nějak vyřešit, protože jedna věc je jistá: když nebudeme
hrát v aspoň trochu kompletní sestavě,
nemáme v letošním ročníku první ligy
žádnou šanci. Což platí i pro nejbližší
domácí utkání s Českými Budějovicemi. Ty sice byly ještě loni extraligové,
ovšem dost oslabily, a pokud my budeme bez absencí, klidně je můžeme
zdolat,“ zadoufal Beneš směrem k sobotnímu šlágru na domácím dvorci.
Statistiky z utkání a výsledkový servis
1. ligy najdete na straně 26

Korfbalový Prostějov na bronz nedosáhl
Definitivně o tom rozhodly
dvě poslední porážky v Brně

BRNO, PROSTĚJOV Sen o zisku historicky druhé medaile
z extraligy dospělých ČR se
korfbalistům SK RG Prostějov
definitivně rozplynul v závěrečném dvoukole tohoto ročníku
soutěže. Aby měli šanci poskočit
ze čtvrtého na třetí místo, museli dvakrát uspět v Brně na hřišti
suverénního vítěze dlouhodobé části. Místo toho však oba
poslední duely prohráli a stejně jako loni i mnohokrát v minulosti obsadili bramborovou
příčku. Pouze na jaře 2016 brali
bronz.
Byť Hanákům zůstávala jen malá naděje na cenný kov, vyrazili za jejím
naplněním dost slibně. Jihomoravanům v úvodním střetnutí pořádně
zatápěli a po poločasové přestávce
s téměř vyrovnaným stavem dokonce šli během třetí čtvrtiny do vedení
o tři koše. Ve finální desetiminutovce ale favorit zabral, aby střeleckou
smrští v podobě deseti přesných tref
otočil výsledek na 26:22.
„V poslední části jsme dali čtyři koše,
což není tak hrozné. Jenže Brnu vyšla
ta čtvrtina extrémně dobře a my mu
nestačili. Dopadli jsme tedy stejně

KK BR 26 a 21
RG PV 21 15
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Foto: internet

jako loni čtvrtí, takže žádný posun
k lepšímu. Máme však nejmladší
tým soutěže a v příštích letech snad
půjdeme nahoru. Někteří soupeři
snad nemůžou hrát do padesáti,“
poukázal ve svém hodnocení na prostějovskou perspektivnost hráč SK
Petr Šnajdr.
Odveta už byla pouhou formalitou, což se zřejmě promítlo do nižší motivace hostujícího družstva.
Domácí rychle utekli na 7:1 a získaný náskok bez větších problémů
udržovali po celý zbytek utkání

- 21:15. „Věřili jsme, že letos nějakou medaili sebereme, tudíž určité
zklamání samozřejmě panuje. Na
druhou stranu tenhle mladý mančaft má všechno před sebou, a pokud zůstane pohromadě, podaří se
vyztužit dívčí část kádru a všichni
budou kvalitně trénovat, měla
by radost v budoucnu přijít,“ řekl
kouč korfbalového ergéčka David
Konečný.
(son)
Statistiky z utkání
a výsledkový servis
extraligy najdete na straně 26
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Tenisový turnaj WTA v Praze s českými Na Německo půjdou tenistky v plné síle

hvězdami uctí památku Jany Novotné
PRAHA Velkou událostí sezóny
bude tenisový turnaj J&T Banka
Prague Open, který se bude hrát
na přelomu dubna a května na
kurtech pražské Sparty. V jeho
průběhu uctí pořadatelé a zástupci organizace WTA památku
loni zesnulé Jany Novotné. Dorazí i legendární Martina Navrátilová.
„Společně s vedením tenisové
organizace WTA předá před finálovým utkáním rodičům Jany Novotné prsten za uvedení hráčky do
Síně slávy ITF,“ prozradila ředitelka J&T Banka Prague Open Petra
Černošková, podle níž bude Praha
současně hostit každoroční večeři
legend.
Do turnaje jsou přihlášeny
všechny tuzemské hvězdy. V pavouku se představí sedm Češek

z první stovky žebříčku WTA.
„Máme štěstí, že v době přihlášek nebyla ještě Petra Kvitová
v desítce,“ usmívá se při pohledu
na obsazení Černošková. Na turnaji pražské kategorie může totiž
startovat pouze jedna tenistka ze
světové desítky, Česko má dvojnásobné zastoupení.
Překazit cestu jedné z domácích
hráček k celkovému triumfu se
bude snažit kvalitní zahraniční
konkurence. Titul přijede obhajovat Mona Barthelová z Německa.
Mezi přihlášenými jsou Švýcarka

Belinda Bencicová či Australanka
Samantha Stosurová. „Přesto doufám, že vyhraje Češka. V ideálním
případě finále čistě s naším obsazením. Ceny se totiž nejlépe předávají domácím,“ poznamenal prezident Českého tenisového svazu Ivo
Kaderka.
Vstup do hlediště bude pro fanoušky zdarma s výjimkou finále,
na které pořadatelé uvolnili lístky
do prodeje ve středu 11. dubna
za 300 a 200 korun. Výtěžek ze
vstupného půjde na charitativní
účely.
(lv)

PRAHA Hvězdnou trojici hráček
TK Agrofert Prostějov Karolína
Plíšková (6. ve světovém žebříčku
WTA), Petra Kvitová (10.) a Barbora Strýcová (26.) nominoval
kapitán Petr Pála na semifinále Fed
Cupu proti Německu. Chybět bude
tentokrát Lucie Šafářová, která po
zdravotní pauze pracuje na fyzičce.
O tři dny později byla donominována jako čtvrtá do party Kateřina
Siniaková. O finále týmové soutěže
si česká reprezentace zahraje tento
víkend 21. a 22. dubna ve Stuttgartu
na antuce v Porsche Areně.
„S nominací nebyly problémy, všechny
hráčky chtěly nastoupit. Uvědomují
si, že v případě postupu budeme hrát
finále doma a to je láká. Rády by se
představily v domácím prostředí a bojovaly o další velké vítězství,“ uvedl při
oznámení nominaci Pála. Jméno čtvrté
hráčky vybíral z kvarteta Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová, Kristýna
Plíšková a Barbora Krejčíková. „Jsme
v kontaktu, musím zohlednit zdravotní

stav a program holek,“ poznamenal nehrající kapitán úspěšného výběru, aby
koncem uplynulého týdne oznámil
na sociálních sítích zařazení Siniakové,
čtyřiapadesáté hráčky světového žebříčku. „Jsem moc rád, že Katka jede,
i když musela odhlásit kvalifikaci na
turnaj WTA ve Stuttgartu,“ napsal Pála
na Facebooku českého družstva.
Češky odjedou v pondělí 16. dubna,
tj dnes, do Německa v aktuálně nejsilnějším možném složení. „Což je dobře,
protože nás čeká opravdu náročné semifinále. S touto sestavou mám na výběr čtyři varianty singla a tři do debla,“
řekl spokojený Pála.
Také německé tenistky nastoupí
v semifinále Fed Cupu v nejsilnějším
možném složení s Julií Görgesovou (11. hráčka světového žebříčku
WTA) a bývalou světovou jedničkou
Angelique Kerberovou (12.). Kapitán
Jens Gerlach do týmu nominoval ještě
Tatjanu Mariaovou (62.) a deblovou
specialistku Annu-Lenu Grönefeldovou (20. ve čtyřhře). „Všechny Něm-

ky jsou ve výborné formě. Julia hraje
výborně a Kerberová se blíží k předloňské formě. Sám jsem zvědavý na
dobré zápasy,“ poznamenal Pála.
Utkání se bude hrát na antuce v hale,
kterou tenistky znají z turnaje, který
se po Fed Cupu ve Stuttgartu koná
a Kerberová ho dvakrát vyhrála. „Byla
to jejich jasná volba, ale proti nám je
těžké zvolit povrch. Rychlý dát nemohli a tohle je teoreticky nejhorší, ale naše
holky umí na antuce hrát všechny,“ řekl
na dresu soupeřek český kapitán.
České tenistky vyhrály sedm z dosavadních osmi zápasů s Německem.
Soupeř uspěl jen v roce 1987, kdy měl
v týmu Steffi Grafovou. Ve Stuttgartu
se oba celky utkaly v únoru 2012 a ve
čtvrtfinále na tvrdém povrchu Češky
vyhrály. Posledním vzájemným duelem bylo před čtyřmi lety finále v Praze,
kde Pálovy svěřenkyně zvítězily 3:1.
V případě výhry a postupu do finále
je jisté, že by si Češky v listopadu proti
Francii, či USA zahrály o titul před českými fanoušky.
(lv, pk)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

KUŠISTICKÝ SVÁTEK!"#$%&'#($
DOMÁCÍHO KOSTELCE NA HANÉ I PLUMLOVA
KOSTELEC NA HANÉ V minulém čísle jsme si vzali pod mušku
počínání lukostřeleckých vyslanců na Mistrovství České republiky, které se konalo v Prostějově. Dnes přecházíme k podobnému
sportovnímu odvětví, jež mělo tuzemský šampionát taktéž v našem regionu. A v podání místních kušistů to bylo doslova galapředstavení: celkem vybojovali pět zlatých, čtyři stříbrné a stejný
počet bronzových medailí. Zástupci domácí Savany Kostelec na
Hané brali všechny kovy v juniorech a podmanili si i ženskou kategorii a družstva, Střelecký klub šípových zbraní Plumlov přidal
pro změnu tituly v mužích a seniorech. To vše se událo v polovině března pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje
a místostarosty Kostelce na Hané Ladislava Hynka i starosty města Františka Horáka, jakož za finanční podpory Olomouckého
kraje, města Kostelec na Hané a Českého svazu kuší.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
Tuzemským oddílem číslo jedna zůstává Savana KK Kostelec na Hané.
V šesti individuálních a jedné týmové
kategorii získali jeho střelci celkem
devět cenných kovů a naprázdno
vyšli jen mezi seniory a seniorkami,
kde neměli zastoupení. A vedle počtu umístění na stupních vítězů to
dokládá i velikost členské základny,
díky dlouhodobější práci s mládeží
měli mezi šestadvaceti startujícími
hned desetinásobné zastoupení, čímž
se žádný jiný klub nemohl pyšnit.
„Opět jsme získali pár mistrovských
titulů a další pozice na bedně. Mile
překvapila Jana Koleňáková, která si
svým osobním rekordem vystřílela
bronz v kadetech. Na to, že trénuje
od listopadu a jsou to její první velké
závody, tak paráda,“ radoval se střílející předseda oddílu Josef Nedělník,
jenž se tentokrát musel spokojit s až
pátým místem mezi muži. „Hlavní je,
že nikdo neměl poruchu na zbrani ani
nedošlo ke zranění, takže vše proběhlo bez problémů,“ dodal.
Právě nejprestižnější kategorie
nabídla velkou bitvu dvou vládců.
Zpět na trůn se vrátil mnohonásobný šampion Bohumil Korbař,
plumlovský střelec si vytvořil
drobný náskok již první den a v neděli jej ještě o pár bodů navýšil. Se
stříbrem se musel spokojit domácí
Jan Nedělník, bronz putoval zásluhou Dalibora Lhotského do Opavy.
Ještě větší drama se událo mezi ženami. Po úvodních šedesáti šípech dělily vedoucí Jaroslavu Nedělníkovou
a druhou Sabinu Kubesovou pouhé

dva body, teprve ve druhé polovině
závodu stříleného z osmnáctimetrové vzdálenosti se domácí střelkyně
trochu utrhla a brala zlato s devítibodovým náskokem. Bronz uhájila
v neméně napínavé bitvě Hana Nedělníková, před další kosteleckou
střelkyní Irenou Hynkovou měla díky
lepšímu finiši sedm bodů k dobru.
V čistě kosteleckou záležitost se proměnila kategorie juniorů, do níž žádný jiný oddíl nevyslal svého zástupce.
Oddílový přebor drtivě ovládla Karolína Hynková. Dostala se dokonce
přes hranici 1100 bodů a mezi ženami by dosáhla navlas stejného výsledku jako druhá Sabina Kubesová
ze Suchých Lazců. Na druhém konci
téměř padesátibodové propasti se nacházel Lukáš Andrés, jemuž sobotní
program hrubě nevyšel a dosáhl pouze na 516 bodů. O titul vicemistra se
ale nemusel obávat, od třetí Terezy
Skládalové měl stále luxusní odstup.
Činil se ale také druhý regionální oddíl, který už delší čas není tvořen pouze Bohumilem Korbařem. Plumlovští střelci dosáhli v součtu na dvě zlata
a dvě stříbra, to je pasovalo do pozice
druhého nejúspěšnějšího družstva
šampionátu. Druhý triumf přidal na
konto Střeleckého klubu šípových
zbraní František Baborák mezi seniory. O svém prvenství nenechal nikoho na pochybách a dokráčel si pro
první místo bez nejmenších starostí.
Za ním se umístil opavský Václav Losert, bronz putoval zásluhou Oldřicha Kubesy do Suchých Lazců.
Bez regionálního zlata skončily jen závody kadetů a seniorek.
V poslední jmenované kategorii se
zúčastnila osamocená Jana Slováková
z Opavy, naopak mezi nejmladšími
se shromáždila nejpočetnější účast
sedmi startujících. Členové Plumlova
i Kostelce se museli spokojit s druhým až pátým místem, nejcennější
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kov putoval zásluhou Martina Hajného do někdejší mekky polní kuše Otrokovic. Po prvním dnu mu dýchal na
záda Lukáš Baborák, leč druhá půlka
bitvy mu nevyšla a ze dvou bodů se
jeho ztráta navýšila na konečných
sedmadvacet bodů. Bronz bralo jedno z hlavních překvapení celé soutěž
Jana Koleňáková, která si hned několikrát posunula osobní maximum.
„Brambory“ zbyly na Barboru Pospíšilovou, pátý skončil Denis Vyskočil.
Soutěž kolektivů se proměnila zejména v duel Kostelce a Plumlova.
Zlato bralo suverénní „áčko“ Savany
ve složení Jaroslava a Jan Nedělníkovi, Karolína Hynková, druhý skončil
plumlovský „A“-tým tvořený Bohumilem a Janem Korbařovými, Lukášem Baborákem, na stupně vítězů je
doprovodilo ještě kostelecké „béčko“ Hana a Josef Nedělníkovi, Irena
Hynková. Čtvrtá Opava ztratila na
medaili víc než padesát bodů a hned
za ní soutěž dokončily „céčko“ Kostelce a „béčko“ Plumlova.
Nyní se již všichni střelci chystají na
venkovní část sezóny, úvodní dějství
kombinující střelbu na pětašedesát,
padesát a pětatřicet metrů jsou plánovány na tuto sobotu 21. ledna do Litultovic u Opavy. „Už aby dorazilo jaro.
Doufám, že nás nepotká to co minulý
rok, kdy pár dní před prvním závodem napadlo třicet centimetrů sněhu
a závod byl odvolán,“ pousmál se Josef
Nedělník. Vrcholem zápolení pod otevřeným nebem bude v letošním roce
mistrovství Evropy v Estonsku.
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JAK SI VEDLY NA HMÈR REGIONÁLNÍ ODDÍLY (POÈTEM MEDAILÍ)
SAVANA Kostelec na Hané
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2zlata 2 0

 

17072710828


     
        ! "
/WåK      ! "#$
%& '()*+,,, 3. Dalibor Lhotský (Opava) 1112 b. (552+560),
       +.+    % /  ! "#  %& ' +0 
*.
äGP[  %  ! "#1 %& '+,    
 *( ! "#1+0*02 (3#1
! %& '+.*
,WPKQąK    "(3#1+04#156 )%+,,+*
7 8$# 1 15 '  %& '++*
-CFGVK!"# $% &'#"* -/4#15 1#  +,
**  91#1+,.  %:"5 1! %;
& '+,**<  %=3%#>   +*++*
5GPKQąK? & 5 # 1#  +**47 "#'8-/
--'79:    %1#  
++00.
5GPKQTM[; 7*'8</<-
&TWåUVXC  %& '@6A ! "# %  ! "#1   "(3#1
,      @6A     4#15  1#    ,+  *
%& '@A% / ! "#( ! "#12 (3#1,, %& '
@BA  %:"5 14#156 )%7 8$# 1 1,  @A
? & 5 # 1#<  %=3%#> %1#*

