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PŘEMYSLOVICE „Situace v Přemyslovicích je napjatá. Bude-li příliv sociálně slabých obyvatel do
obce pokračovat i nadále, bude to bezpochyby kritické.“ Takto hodnotí stav v obci zpráva policistů
z Obvodního oddělení Konice. Starosta Přemyslovic z těchto důvodů požádal prostějovský magistrát, aby obec byla vyhlášena oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Noví
nájemníci by díky tomu přišli o nárok na příspěvek na bydlení a jejich příliv by se konečně zastavil.
Se žádostí však u prostějovského magistrátu neuspěl. Co bude dál?
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Prostějov (mik) - Před dvěma
týdny proběhla celostátní akce
Ukliďme si Česko a dva spolky
v Prostějově se také pustily do úklidu. Zhruba stovka dobrovolníků
posbírala veškeré odpadky z lesoparku Hloučela. Večerník si ale po
dvou týdnech všiml tristního pohledu z mostu v Olomoucké ulici.
Přímo v řece byly vidět dvě plné
igelitové tašky s odpadky, na břehu se pak válelo značné množství
prázdných PET lahví. „Je až neuvěřitelné, že jsou mezi námi lidé
schopní podobného jednání, neváží si přírody a něco takového udělají po pár dnech, co jsme Hloučelu
dali do pořádku,“ zalitovala Milada
Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova.
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Prostějov (mik) - Jediná májka
v Prostějově se tradičně bude stavět vedle kapličky v Drozdovicích.
Místní spolek nadšenců naplánoval její vztyčení již na tuto sobotu
28. dubna! „Jako každý rok bereme
tuto akci velice prestižně a společensky, připravíme pro návštěvníky
i bohaté občerstvení. Ještě ani jednou v desetileté historii nám májku
žádný přespolní darebák nepokácel, takže věříme, že si ji pohlídáme
i letos,“ prozradil Večerníku Pavel
Makový, hlavní organizátor stavění
májky v Drozdovicích.

Pøedplatné
na rok 2018
608 960 042

Foto: Martin Mokroš

Agentura 
Bylo na čase s tím něco udělat! Dům
hrůzy v prostějovské ulici Šárka je
kaňkou na jinak krásné mapě našeho
města. Konečně se prostějovští konšelé
s touto barabiznou rozhodli něco udělat. Agentura Hóser jako první a jediná se minulý týden dostala k projektu
rekonstrukce „parlamentu“, který nás
přímo šokoval a všem hóserům málem urazil zobáky!
„Právě jsem celý projekt včetně vizualizace ubytovny pro sociálně silné
dostal na stůl, takže se na něj můžete

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

     

tt1POEʏMÓtt
Nebát se a udat! „Poslušně hlásím, tomu panu Tomigovi by prostějovská radnice měla věnovat miliony korun.“ Takto mohl vypadat začátek dopisu, který zaslala
na Ministerstvo financí zastupitelka Hana Naiclerová. Žena, která se před čtyřmi
roky netajila ambicí vystoupat po zádech Andreje Babiše až do křesla prostějovské primátorky, to za své udavačství od většiny kolegů zastupitelů schytala. Její
„podnět“ byl totiž založený na zamlčení faktů, o nichž dobře věděla.
ttÁUFSâtt
Sladká pomsta? „Největší pomstou pro toho, kdo vám odloudí ženu, je
- nechat mu ji,“ konstatoval velmi trefně francouzský dramatik Sacha Guitry. Zhrzené ženy to ovšem obvykle tak optimisticky nevidí. Jedna z nich
i kvůli neopětované lásce dokonce na policii udala své tři kamarády - feťáky
a zloděje. Ti stanuli před prostějovským soudem.
tt4UʭFEBtt
Marná lásky snaha. „Když muž řekne, že něco udělá, tak to opravdu
udělá. Vážně není nutné, aby mu to žena každého půl roku připomínala...“
Nadčasové divadelní drama Oblomov, které bylo k vidění v prostějovském
divadle, je mimo jiné hrou o tom, že ani ta nejkouzelnější žena žádného
muže trvale nepředělá. Přestože každý takový pokus musí nutně skončit
špatně, stejně se o to ženy budou stále znovu a znovu pokoušet...
ttɇUWSUFLtt
Zamilovaný ekoterorista. „Co abych tě, drahá, utopil?“ Variací na slavnou
větu Rudolfa Hrušínského z filmu Spalovač mrtvol by mohl svoji milou oslovit hlavní hrdina filmu Hastrman, který byl k vidění v prostějovském kině
Metro 70. Jeho režie se ujal Ondřej Havelka, který nedávno navštívil „kulturní chrám“ v Kralicích na Hané.
tt1ÈUFLtt
Móda na dotek. „Móda je to, jak se oblékám já. Nemódní je, jak se oblékají ti druzí,“ konstatoval sebevědomě britský dramatik. Srovnat vlastní oblečení s tvorbou studentů celé řady středních škol mohli návštěvníci Doteků
módy v prostějovském divadle.
tt4PCPUBtt
Poslední ústřel náčelníka Apačů. Přijde indián na matriku: „Chtěl bych
si změnit jméno! Jmenuji se totiž Velký vlak, co dvakrát zahouká, když jede
okolo.“ A jak byste se chtěl jmenovat? „Tutút...“ Komedie z Divokého západu
Vinnetou - Poslední ústřel byla k vidění v Živnostenském domě v Konici.
tt/FEʏMFtt
Hudbou proti samotě. „No tak, hudbo, hraj, ať tu nejsem sama, jen já
a tma, jen já a tma bolavá,“ zpívá v písni Vzpomínka Aneta Langerová. Právě tuto skladbu si mimo jiné do svého letošního repertoáru vybral Dechový orchestr prostějovské ZUŠ, který vystoupil v divadle.

Martin MOKROŠ

PROSTĚJOV Jdete si takhle minulý čtvrtek
podvečerním Prostějovem a najednou se na
vás „vysype“ parta modelek. Říkáte si: „Sním,
či bdím?“ Ale nesníte, jen si prostě jeden módní salon udělá přehlídku v sousední kavárně,
do toho vám zpívá krásná zpěvačka, která se
v běžném životě živí právní vědou, a vy si řeknete nakonec: „Teplé jaro budiž pochváleno.“
Je teplo, ženy se nám krásně odhalují a vy si uvědomíte, že je na světě vlastně bezvadně. Ano,
uvědomuji si také, že dnešní foto je spíše pro pány, a tak, abych to genderově trochu vyrovnal,
slibuji za nás pány, že vás budeme, dámy naše,
celý zbytek roku na rukou nosit. Anebo aspoň
v létě, když jste tak příjemně odhalené. Jinak pro
doplnění zpravodajství. Celá událost se odehrála v Uprkově ulici po sedmnácté hodině.

       

spolu se mnou kouknout,“ vybídl nás
Zdeněk Fišerák, první náměstek primátorky Prostějova. Jeho vyjádření,
že nová budova v Šárce bude za dva
roky určena pro ubytování sociálně
silných, není žádný překlep! Skutečně
půjde o zařízení, ve kterém se o bydlení poperou jen ti nejbohatší Prostějované. „Rozhodli jsme se, že pro ty sociálně slabé, kteří v ´parlamentu´ žili
doteď, postavíme jiné špeluňky někde
na Záhoří. Budovu na Šárce změníme k nepoznání. Ano, bude to takové malé prostějovské Beverly Hills,“
prozradil Fišerák s tím, že s dalšími
otázkami se máme obrátit přímo na
primátorku, neboť ta má na bulvár
údajně lepší nervy.
Už ze samotného projektu ale vyplývá, že „parlament“ se takzvaně vyku-

KRIMI


Tohle by zasloužilo několik ran bičem na holou záď!
Bohužel zatím pořád ještě
neznámí vandalové poničili
sochu svatého Jana Nepomuckého v parčíku u kostela
Milosrdných bratří v Prostějově. Jak? Jednoduše mu ulomili nebo spíše ukopli pěst na
levé ruce!

15 000
Není to v poslední krátké době
první případ, kdy se naprostí
bezmozci ukájí ničením soch
v Prostějově. V případě Jana
Nepomuckého hrozí pachateli až rok vězení, způsobil
totiž městu Prostějovu škodu
za patnáct tisíc korun. Magistrát navíc nedávno nechal sochu celou restaurovat... Teď
jen ty lumpy chytit!

  

chá. Z původní budovy zůstanou jen
zdi a jednotlivé špinavé byty budou
vyprovozeny ze světa. „Byl tam hnůj,
smrad a neštovice,“ podotkla primátorka Alena Rašáková k úrovni dosavadních nájemních bytů. „Vnitřek
budovy se přemění, budou tam vybudovány byty osmnáct plus jedna
a ke každému z nich budou přičleněny čtyři garáže. Abychom v novém
´parlamentu´ zachovali dřívější počet jednotek, musí se celá nemovitost
zvednout o dalších osm pater, takže
to bude pořádný věžák. A pro blahobyt budoucích nájemníků využijeme
i dvůr, který tvoří pozemek po bývalých Jezdeckých kasárnách. Tam
vybudujeme menší letiště, bazény,
tuzexovou prodejnu a samozřejmě
také třípatrové dětské hřiště,“ pro-

zrazuje primátorka Rašáková. Jak
ještě dodala, o byty v novém ´parlamentu´, kdy nejmenší bude 10+1, je
už teď obrovský zájem. „Kromě pěti
zastupitelů z řad opozice už chtějí
nájemní smlouvy i někteří majitelé
významných firem v Prostějově, ale
například také premiér v demisi
Kakiš či prezident Zemák s chotí.
Uvidíme, jestli právě těmto dvěma
vyjdeme vstříc,“ zamyslela se první
žena vzrůstajícího města.
Za Agenturu Hóser Majkl

Pondělí 23. dubna 2018
www.vecernikpv.cz
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Policista zachránil život. Nebýt
mladého policisty z Plumlova, tak
by pětapadesátiletý motorkář havarující u Podhradského rybníka
v závěru března už nežil. Podpraporčík Čajkovič zahájil u muže
v bezvědomí okamžitou masáž srdce, čímž ho znovu přivedl k životu.
Mladého strážce zákona navrhli
kolegové na medaili za statečnost.
 



Rychlý konec. Přestože sezóna to
bude z celkového pohledu úspěšná, když jako nováček se tým BK
Olomoucko prodral mezi nejlepší
šestku tuzemského basketbalu,
vyřazení ve čtvrtfinále play off již
po čtyřech zápasech a ještě s kaňkou v podobě zkratu srbského pivotmana Darka Čohadareviče bylo
pro řadu lidí zklamáním.
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Aktuálně nejstarší občanka
Prostějova Josefa Schlesingerová oslavila minulý týden
102. narozeniny. Vitální stařence přišli poblahopřát zástupci města v čele s náměstkem
primátorky Pavlem Smetanou.
 

BARBORA
HRZÁNOVÁ
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PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech. Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování Prostějov na tel. číslo 974 781 326.

VLASTIMIL FORGÁČ
se narodil 29. prosince 2002 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 16. dubna
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 16 do 17 let, měří 166 centimetrů,
má hubenou postavu, zelené oči a černé
rovné vlasy.

Společně s Radkem Holubem představila tato skvělá herečka v Městském divadle v Prostějově úspěšnou
komedii uznávaného francouzského autora Začínáme končit. Oba
na divadelních prknech přesvědčili,
že manželství není žádná sranda...
 



„BYL TO
MARATONEC,
ALE LAPILI
JSME HO!“
Šéf obvodních policistů Petr Kočíř
popisoval těžkou práci při dopadení
sériového vykradače chat, který
dříve býval velmi zdatným atletem
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 22/12 °C
Vojtěch



17/9 °C

Støeda

18/8 °C

Ètvrtek

15/5 °C

Pátek

13/4 °C

Sobota

17/3 °C

Nedìle

19/7 °C

Jiří
Marek

LUBOŠ NOVÁK
se narodil 17. září 1989 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 28. dubna 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 24
do 25 let, měří mezi 170 až 174 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědé vlnité vlasy.

Oto
Jaroslav
Vlastislav
Robert
Zdroj: meteocentrum.cz
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O 261 000 KORUN!
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EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC

Ta zpráva na mnohé zapůsobila jako pověstný blesk z čistého nebe. Dáma, která
poukazovala na problémy v pedagogickém sboru na ZŠ Dr. Horáka a kritizovala morálku nové ředitelky Petry Rubáčové, stanula v závěru března tohoto
roku před senátem Okresního soudu
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zpravodajství

NA VÁŠ NÁMÌT

v Prostějově. Obžalována byla z trestného činu zpronevěry. „Té se dopustila vám
dobře známá donašečka a zpravodajka
paní Běla Láníková. Před dvěma lety
vám poskytovala ´zaručené´ informace
o ´hrůzách´ na naší škole. Domníváme
se, že veřejnost má právo vědět, že tato
osoba rozkradla peníze SRPŠ ze sběru
žáků v hodnotě 261 tisíc korun! Tato
žena se navíc nestydí odvolávat se proti
soudnímu potrestání a uložené podmínce. Normálně by šel za takovou částku
každý jiný takzvaně do tepláků,“ vyjímá
Večerník z dopisu Věry Poláškové, která
redakci napsala za rodiče žáků uvedené
školy.
Jak Večerník zjistil, na základě policejního
vyšetření zpronevěry peněz z účtu SRPŠ

PROSTĚJOV Dnes už bývalá předsedkyně Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Dr. Horáka Běla
Láníková má pořádný malér. A ostudu zároveň. Byla to právě ona, kdo před dvěma lety rozpoutal
kauzu na této škole, v níž obviňovala především tehdy novou ředitelku školy Petru Rubáčovou z šikany pedagogického sboru. Nakonec se ale situace obrátila a právě Láníková stanula před soudem!
Podle prvoinstančního rozsudku způsobila zpronevěru více jak čtvrt milionu korun. Využila však práva odvolání, její trest tak ještě není pravomocný.

podal na bývalou předsedkyni tohoto
sdružení obžalobu okresní státní zástupce Jaroslav Miklenda. Běla Láníková
opravdu stanula koncem března před
senátem a soudkyně Ivona Otrubová této ženě rozsudkem uložila trest
odnětí svobody na 18 měsíců s podmínečným odkladem na 30 měsíců.
„Jako předsedkyně disponovala účtem
celého SRPŠ, na kterém byly peníze za
odevzdaný sběr dětmi základní školy,
příspěvky od rodičů a další finanční prostředky. Zatím nepravomocně odsouzená peníze vybírala z účtu a použila je pro
svoji potřebu. Část z celkové zpronevěřené částky ve výši 261 tisíc korun paní
Láníková doznala, část však zpochybnila.
Já jako státní zástupce jsem si ponechal
lhůtu pro podání případného odvolání,
paní Láníková toto právo využila,“ potvrdil Večerníku státní zástupce Jaroslav
Miklenda.
Samotná Běla Láníková na naše dotazy
prostřednictvím elektronické pošty zareagovala jen velmi stručně. „Je pravdou,
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že jsem byla obviněna ze spáchání přečinu zpronevěry. Trestní řízení však stále
probíhá a vámi uvedený rozsudek není
pravomocný. Zdůrazňuji, že s ohledem
na zásadu presumpce neviny tedy nelze
o mé osobě hovořit jako o osobě odsouzené. Právě s ohledem na skutečnost,
že trestní řízení ještě nebylo ukončeno,
se nebudu k této věci dále podrobněji
vyjadřovat,“ napsala Běla Láníková. Do
e-mailu však přidala ještě jednu výstražnou větu. „Závěrem upozorňuji, že
pokud mi Večerník uveřejněním
informace způsobí újmu či jinak poškodí mou osobu, jsem připravena
domáhat se ochrany práv soudní
cestou, a to především žalobou na ochranu osobnosti...“
Z činů Běly Láníkové jsou právem pohoršeni nejen rodiče dětí, ale i vedení
školy. „Zpronevěru odhalilo samo SRPŠ,
a to v roce 2017,“ uvedla pro Večerník
Petra Rubáčová, ředitelka prostějovské
ZŠ Dr. Horáka. Na otázky, zda si myslí,
že někdy peníze vrátí, a co jako ředitelka

' (

říká na nepravomocný rozsudek Okresního soudu v Prostějově, odpověděla
diplomaticky. „Nevím, jestli finance někdy vrátí. Doufejme, že ano. Rozsudek
nemohu hodnotit, nejsem právník ani
soudce. Jistě ale bylo přihlédnuto k polehčujícím okolnostem, paní Láníková je
přece jen matkou dvou nezaopatřených
dcer...“

       Mladý policista

obořil se na opozici František Jura (ANO)

SPOUTANÉ



PROSTĚJOV I tohle se může
v Prostějově stát, byť nad tím zůstává rozum stát... Kuriózní případ s poklidným koncem řešily
v uplynulém týdnu složky IZS.
„Ve čtvrtek devatenáctého dubna bylo ve večerních hodinách
přijato anonymní oznámení
o dítěti, které je připoutané pouty k atrakci na dětském hřišti. Na
místo byla vyslána hlídka, která
oznámení potvrdila. Připoutaný
hošík byl ve věku šesti let a uvedl, že pouta našel, aby se poté
připoutal sám. K nestandardní
situaci se dostavila i jednotka
hasičů. V tomto okamžiku ale
zasahovat nemuseli. Strážníci
kluka vysvobodili, pouta mu
sami odemkli,“ uvedla Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
„Kde se pouta na místě vzala, to
se zjistit nepodařilo. Strážníci je
převzali jako nález, poté byl nezletilec předán matce,“ doplnila
Greplová.
(mik)

Michal KADLEC

Původně navrhovaný program jednání
sice nebyl tak náročný, opoziční zastupitelé však na samotném začátku schůze
navrhli další čtyři nové body k projednání. Mělo se projednávat odvolání
náměstků primátorky Jiřího Pospíšila
a Ivany Hemerkové (oba Pévéčko), aktuální situace okolo dotací pro LHK Jestřábi spolek a opozice si přála diskutovat
i o výstavbě Národního olympijského
centra. Jindy se okolo podobných návrhů vlekle diskutovalo desítky minut
až hodiny, nyní ale většina hlasování
dopadla v souladu obou znešvařených
stran. Přesto o horké chvilky a osočování nebyla ani tentokrát nouze!
Jednání Zastupitelstva statutárního
města Prostějova se již „tradičně“ nezúčastnil poslanec Jaroslav Faltýnek

ZACHRÁNIL
ŽIVOT motorkáři!
Michal KADLEC

&  !    $$ 
  "

(ANO 2011), chyběl i nezařazený
František Filouš. Později se dostavili František Jura (ANO 2011), Aleš
Nevrla i Marek Moudrý (oba TOP
09 a Nezávislí Prostějované).

       $ !%
Foto: Michal Kadlec

Zpravodajství z pondělního zastupitelstva, které trvalo i s přestávkami přesně 8 hodin, 48 minut
a 18 vteřin, najdete na stranách 13
až 15, ale také i v příštím vydání.

  
P RO
N EJSTARŠÍ

PLUMLOV, PROSTĚJOV Sám život někdy píše úctyhodné
příběhy. O tom by mohl hovořit jednapadesátiletý motorkář, jenž poslední březnový den zkolaboval v Plumlově.
Přestože se mu zastavilo srdce, pomoc druhých přišla
včas! Mladý policista František Čajkovič po příjezdu na
místo nehody zahájil u muže okamžitou masáž srdce.
V resuscitaci pak pokračovali lékaři záchranky, kteří však
potvrdili, že nebýt mladého muže zákona, motorkář by
neměl šanci přežít!

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 13

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Úctyhodné
102. narozeniny oslavila
minulý čtvrtek paní Josefa
Schlesingerová z Prostějova.
Podle matrikářů jde
aktuálně o nejstaršího
občana našeho města.

Neobyčejně vitální
na
stařence poblahopřál
 
s květinou v ruce také
27
Večerník!
(mik)

102

Foto: Michal Kadlec

18041810410

PROSTĚJOV Nečekané, překvapivé. Předchozí jednání
prostějovského zastupitelstva
byla často uměle prodlužována
opozičními zásahy, debaty komunálních politiků tak trvaly
do úterý, v jednom případě se
zastupitelstvo dokonce protáhlo až do následující středy! Také
minulé pondělí byly znát obavy,
zda se kvůli náročnosti programu a nutnosti projednat velmi
ožehavé body neodloží zasedání
do dalšího dne. Nejen Večerník
však byl překvapen tím, když
primátorka a řídící schůze Alena
Rašková (ČSSD) ukončila jedno
z posledních zasedání prostějovského zastupitelstva tohoto
volebního období už v pondělí
za pět minut deset večer.
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pohled zpátky

PO STOPÁCH STARÉHO

PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

Po loupeži skončila na mizině, /3$#!$(4'%+
vyšetřování vyznělo do ztracena ,&!$!567-#'&7 '$!&!

?!$!@  ! ! ?  >    % 
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Foto: Martin Zaoral

LIPOVÁ Celý život se věnuje
pomoci opuštěným pejskům.
Zhruba před rokem se sama ocitla v obrovských existenčních problémech. Do domu Květoslavy
Petříkové v Lipové vtrhl den po
Velikonočním pondělí vytáhlý
lupič. Starou paní povalil na zem
a sebral všechny peníze, které patřily jí a jejímu synovi. Druhý z lupičů před domem túroval motor
černé fabie. Zloději dodnes dopadeni nebyli, maminka se synem se
z Lipové odstěhovala...
Osmašedesátiletá Květoslava Petříková žije se svým téměř slepým synem Karlem (33), o kterého pečuje
jako jeho opatrovnice. Kromě toho
se celý život stará o postižené a ji-

Napsáno
pred


Celým případem se zabývala
Policie ČR. „Vyšetřování bylo
odloženo s tím, že se pachatele nepodařilo zjistit. Měli jsme možná
smůlu, že k nám v Lipové občas
chodili lidé, které policisté nepovažovali za právě důvěryhodné.
My jsme se necelý měsíc po loupeži z Lipové odstěhovali, nyní žijeme v chatě v zahrádkářské kolonii
u České Třebové. Většinu pejsků
jsme i proto museli dát do útulku,
nechali jsme si pouze dva nejstarší,“ popsala exkluzivně Večerníku
svoji aktuální situaci Květoslava
Petříková s tím, že děkuje všem,
kteří jí v nelehké životní situaci věnovali krmení pro pejsky či rodině
finančně vypomohli.
(mls)
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Foto: Martin Zaoral

ích
Dle místn u v jejím
ého rok
je od Nov VÌTŠÍ KLID

  
Z těchto důvodů byl objekt loni prohlášen místem „se zvýšeným výskytem
sociálně nežádoucích jevů“ a jeho obyvatelé tak přišli o nárok na příspěvek
na bydlení. Nedlouho poté ubytovna
změnila majitele. „Začátkem letošního
roku jsem nemovitost prodala panu
Michalu Gondekovi. Je to báječný člověk, kontakt na něj vám ovšem nedám.
Chci se nyní věnovat vnučkám a dát si
do pořádku své zdraví,“ vyjádřila se aktuálně Lenka Skácelová.
Dle místních se situace v ubytovně po
výměně majitelů výrazně uklidnila. „Ani
se tomu po těch letech nechce věřit...

Lidé, kteří tam bydlí, určitě
nejsou zcela bezproblémoví, nicméně
policisté už sem rozhodně nejezdí tak
často jako dříve. Tak doufejme, že to nějaký čas vydrží,“ potvrdil Večerníku jeden
z místních.
Jeho slova ostatně dokládají i statistiky, z nichž vyplývá, že policisté na
ubytovně ve Stražisku letos řešili jediný případ. Situace tak kopíruje stav
v Mostkovicích, kde Skácelová vlastnila budovu bývalého kina, ze které
rovněž udělala ubytovnu nechvalně
proslulou podobnými excesy. Po změně majitele se i tam situace rapidně
zlepšila.
(mls)

 !"#$%"&'&"()*"+,-.
Policisté v úterý odpoledne odhalili další drogové doupě v Prostějově. Tedy vlastně hned dvě!
V garáži v Žeranovské ulici našli
po zatčení nebezpečného pachatele členové zásahové jednotky
Policie ČR prostředky k výrobě
drog a také uschované zbraně.
To samé i v domě na Arbesově
náměstí. Podle všeho se jednalo

o dobře zorganizovanou skupinu
lidí vařících pervitin.
I samotní policisté ovšem připouštějí, že podobných drogových doupat
může být v Prostějově více.
„V úterý v odpoledních hodinách byl
v prostoru u garáží v ulici Žeranovská
v Prostějově zadržen jednačtyřicetiletý muž ze Šumperka, který je podezřelý z výroby omamných a psycho-

tropních látek. Konkrétně se jedná
o výrobu a distribuci pervitinu,“ potvrdila Večerníku Alena Nedělníková, policejní tisková mluvčí.
Nic netušícího chlápka obstoupili policisté v černých oděvech
a kuklách na hlavě, samopaly měli
připravené k akci. „Bylo to jako
z nějakého filmu, nejprve ho přitlačili na vrata garáže, rozkopli mu

nohy a začali ho prohledávat. Pak
ho natlačili do auta a pořád na něj
mířili samopaly,“ popsala Večerníku
situaci z úterního odpoledne očitá
svědkyně bydlící v blízkém činžáku
v Žeranovské ulici.
„Jelikož policisté vyhodnotili, že se
jedná o nebezpečného pachatele,
na jeho zadržení se podíleli členové zásahové jednotky. Po zadržení

18041910403

21. 4. 2008

nak těžce zkoušené psy. V úterý 18.
dubna 2017 se stala obětí lupičů.
„Před domem zastavila černá fabie
se zatmavenými skly. Z auta vystoupil vyšší mladý muž bílé pleti tak
kolem třiceti let, vysoký byl asi 185
centimetrů a na hlavě měl bílou
kšiltovku. Nebylo zamčeno, takže se k nám dostal bez problémů.
Byla jsem zrovna v kuchyni, když
k nám vtrhl, slušně pozdravil, ale
pak mě povalil, sebral všechny
naše peníze a doklady. Poté naskočil do auta a ujel,“ popsala paní Květoslava, která byla okradena o svůj
důchod i příspěvek, který dostává
na péči o syna. Celkem tak přišla
o necelých 30 tisíc korun, trápila ji
i ztráta dokladů.

STRAŽISKO Jak slibovala, tak udělala. Lenka Skácelová po šesti letech
prodala dům v centru Stražiska. Jeho
nájemníci byli po celou dobu kvůli
opakovaným krádežím a šarvátkám
trnem v očích prakticky všech starousedlíků. Se změnou majitele se
situace konečně obrací k lepšímu
a dlouholetý STÍN MINULOSTI
začíná alespoň trochu blednout.
Lenka Skácelová dům v centru Stražiska, v jehož přízemí fungovala restaurace, odkoupila na jaře 2012. Jeho někdejší majitel přišel se záměrem vybudovat
v patře ubytovnu pro turisty. Na dokončení projektu však neměl dostatek
peněz, z toho důvodu budovu prodal.
Nová majitelka pokračovala v rekonstrukci, když nejprve nechala postavit
osm malých bytových jednotek. Už
v této době se místní obyvatelé obávali
toho, že levné bydlení do obce přitáhne
spodinu ze širokého okolí...
To se také nakonec stalo. Vše se stupňovalo poté, co počet pokojů a tím
i nájemníků ještě vzrostl. Řadu let
policisté na ubytovnu jezdili „jako
domů“. Mimo jiné se tam řešily neustálé bitky a ublížení na zdraví. Například v roce 2016 tam Policie ČR
uskutečnila 69 výjezdů hlídek, došlo
ke spáchání 35 přestupků a 13 trestných činů. Na protiprávní jednání
tamních obyvatel pak doplácela i samotná obec, která musela pravidelně hradit náklady spojené s přestupkovým řízením.

jak šel čas Prostějovem ...

Fanderlíkova ulice

podezřelého byla v objektu garáže
provedena prohlídka prostor, kde
byly nalezeny předměty k výrobě
drog a také dvě střelné zbraně,“ řekla
mluvčí.
Akce na zadržení nebezpečného
pachatele však tímto neskončila. Policisté pokračovali na druhém konci
Prostějova. „Poté policisté provedli
domovní prohlídku v místě přechodného bydliště zadrženého na Arbesově náměstí v Prostějově. I tam zajistili různé předměty určené k výrobě
drog, které budou podrobeny odbornému zkoumání. Podezřelý muž
byl umístěn do policejní cely a jedná
se o návrhu na jeho vazební stíhání,“
přidala Alena Nedělníková. K dalšímu průběhu šetření ale policisté mlčí.
„V dané věci bude v průběhu dalšího
týdne prováděno další prověřování,
proto nyní nelze sdělit podrobnější
informace,“ uzavřela mluvčí prostějovské policie.
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Příště: Demelova ulice

Skutečnost, že Prostějov je doslova
prolezlý drogami, prokázaly i následující roky. Nebylo snad měsíce,
kdy by policisté neodhalili varnu
pervitinu, pěstitele konopí nebo nezatkli dealera drog. Ve městě během
posledních deseti lety naprosto vládne pervitin, který bohužel dostanete
klidně i na ulici. Stačí vědět, kde přesně a za kým jít... Přestože prostějovští policisté považují po celou dobu
boj proti drogám za jednu ze svých
hlavních priorit, případů spojených
s omamnými látkami neustále přibývá. Především mládež je v tomto
směru strašně liknavá. Co na tom, že
drogy ničí životy. V každém případě
je to fenomén, se kterým je potřeba se
prát!
(mik)
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Bránil přítelkyni



   

V brzkých ranních hodinách předminulé neděle 15. dubna přijali strážníci oznámení o potyčce několika
osob v baru. Před provozovnou byla
zjištěna skupinka verbálně se napadajících osob. Dvaačtyřicetiletý muž
před strážníky strčil do jiného muže.
Strážníci za pomoci donucovacích
prostředků dotyčného zpacifikovali
a zamezili v dalším napadání přítomných lidí. Po zklidnění celé situace
muž uvedl, že chtěl bránit přítelkyni.
Na místě si věc převzala hlídka Policie ČR, která byla rovněž přivolána
personálem.

Učila se na čtyřkolce
V odpoledních hodinách během
pondělí 16. dubna bylo nahlášeno
na lince 156 podivné chování řidičky na čtyřkolce u bezkontaktní
myčky v Plumlovské ulici. Oznamovateli se její jízda zdála nebezpečná. Hlídka na místě zjistila, že
devětačtyřicetiletá žena se učila jezdit a parkovat s novou čtyřkolkou.
O protiprávní jednání se v tomto
případě nejednalo.

Slíbil, ale nezaplatil
Předminulou sobotu 14. dubna
hodinu po půlnoci bylo přijato
oznámení z restaurace nedaleko
centra města o zákazníkovi, který
nemá peníze na zaplacení útraty.
Při zjišťování skutečného stavu
věci vyšlo najevo, že čtyřicetiletý
muž chtěl zaplatit platební kartou.
Ta ovšem nefungovala a platbu
se nepodařilo provést. Hotovost
u sebe neměl. S personálem se
domluvil na uhrazení částky ve
výši 247 korun do dvou dnů. Při
následné kontrole bylo zjištěno,
že dlužná útrata uhrazena nebyla.
Svým jednáním je čtyřicetiletý
muž důvodně podezřelý z přestupku proti majetku. Celá záležitost
byla předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

milujeme vecerník
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STOPAŘKA
DALA
ŘIDIČI
KVĚTINU,
ABY
HO
OKRADLA
Starší žena se za ochotu odměnila tím, že z auta čmajzla šrajtofli 
PROSTĚJOV Za dobrotu na
žebrotu. Mladý řidič zastavil
předminulou neděli okolo poledne v Olomoucké ulici starší
ženě žadonící o svezení do
obchodní zóny v Držovicích.
To ale neměl dělat. Po příjezdu k hypermarketu Tesco ho
sice „vděčná“ stopařka odměnila narcisem, posléze je
přitom okradla o peněženku.
Policie teď pátrá po dámě ve
věku od 55 do 65 let.

Michal KADLEC
„V neděli 15. dubna krátce po poledni jel
dvaatřicetiletý muž svým automobilem
z ulice Vápenice do ulice Olomoucké
v Prostějově. Na začátku Olomoucké
spatřil starší ženu, která na něj z chodní-

Vyhrožoval zabitím

ku mávala, aby zastavil. Po zastavení neznámá žena muže požádala, aby ji zavezl
do nákupní zóny v Držovicích, protože
potřebuje v jednom z obchodů koupit
boty. Řidsič vyhověl a dámu odvezl na
parkoviště u obchodního domu Tesco,“
pustil se do popisu případu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
„Před vystoupením z vozidla stopařka
muži poděkovala a věnovala mu narcis,
poté rychle odešla. Po krátké době muž
zjistil, že mu z místa mezi předními sedadly zmizela jeho černo-žlutá peněženka
značky Vehicle. Spolu s ní přišel i o osobní doklady, platební kartu, náhradní klíče
k automobilu a finanční hotovost sto korun,“ popsal škody mluvčí prostějovské
policie s tím, že celkově vyčíslil způsobenou škodu na 1 500 korun.
Zajímavé také je, že muž věc osobně
oznámil na obvodním oddělení poli-
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cie Prostějov 1 až krátce po půlnoci!
„Rozhodl se tak po příchodu domů
a poradě s přítelkyní... K osobě možné
pachatelky uvedl, že se jednalo o ženu
ve věku od pětapadesáti do pětašedesáti let, měla prošedivělé vlasy a nesla
několik tašek. Policisté ve věci zahájili

úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což ženě
v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky,“ prazadil František Kořínek.

Z přečinu nebezpečného pronásledování podezírají policisté
čtyřiatřicetiletého muže z Prostějova. Tohoto skutku se měl
dopouštět tím, že pronásledoval
svou bývalou přítelkyni, tloukl na
okno jejího bytu, zvonil na zvonek
a při kontaktu s ní jí vyhrožoval
zabitím. K tomuto jednání mělo
docházet od listopadu minulého roku. K posledním útokům
mělo dojít předminulou neděli
15. dubna v dopoledních a poté
i odpoledních hodinách. Při druhém z těchto útoků byl muž na
místě zadržen a umístěn do policejní cely. V rámci zjednodušeného zkráceného přípravného řízení
byl poté předán státnímu zástupci. V případě prokázání viny a odsouzení mu za uvedený přečin
hrozí trest odnětí svobody na šest
měsíců až tři roky.

' (%)Měl v sobě 3,58 promile

PROSTĚJOV Sochy v Prostějově
nejsou v bezpečí! Po nedávném
ataku dvou chlípníků na Jiřího
Wolkera klidně si sedícího na náměstí T. G. Masaryka přišel k úrazu i svatý Jan Nepomucký vedle
mostu v Olomoucké ulici.
„V blíže nezjištěné době od třináctého do šestnáctého dubna poškodil dosud nezjištěný pachatel sochu
svatého Jana Nepomuckého v Prostějově. Ulomením pěsti pravé ruky
na soše pachatel způsobil Magistrátu
města Prostějova škodu předběžně
vyčíslenou na patnáct tisíc korun.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
poškození cizí věci. Za ten pachateli
v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,“ sdělil František Kořínek,

tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
(mik)

a navíc ANTIDEPRESIVA!

PROSTĚJOV Do bezprostředního ohrožení života se dostal
jeden ze tří mladíků, kteří uspořádali mejdan v nejmenovaném
prostějovském penzionu. Na upozornění pokojské našli strážníci
jednoho z opilců v bezvědomí.
Kamarádi potvrdili, že kromě
značného množství alkoholu požil také antidepresiva!
„V pondělí šestnáctého dubna večer
naše hlídka vyjížděla do penzionu,
kde se měly nacházet problémové
osoby, a to ve značně podnapilém
stavu. Pokojská strážníkům uvedla, že
při úklidu sociálního zařízení si všim!/      4
     "# ! la jednoho z mužů ležícího bezvládně
!$"
   na posteli. Na žádné podněty nerea-
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goval, proto se raději obrátila na linku
156,“ uvedla Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
„V pokoji byli zjištěni tři muži ve věku
jedenadvacet, třiadvacet a čtyřiadvacet let. Trojice společně popíjela tvrdý
alkohol. Třiadvacetiletý mladík podle
tvrzení svých kamarádů užil i neurčené množství antidepresiv. Hlídce
se muže podařilo probrat, jeho dechová zkouška skončila s výsledkem
3,58 promile alkoholu. Z důvodu
přímého ohrožení života byla na
místo přivolána sanitka. Lékař rozhodl o převezení a umístění mladíka
do Protialkoholní a toxikomanické
záchytné stanice v Olomouci,“ dodala Tereza Greplová.
(mik)

889



   

Okradena v samoobsluze
V pondělí 16. dubna po patnácté
hodině využil dosud nezjištěný
pachatel chvilkové neopatrnosti
dvaapadesátileté ženy nakupující
v samoobslužné prodejně v centru města. Z nákupního košíku jí
v nestřežené chvilce odcizil dámskou kabelku s klíči od vozidla,
brýlemi, parfémem, mobilním telefonem a peněženkou s osobními
doklady, platební kartou a finanční hotovostí 250 korun. Celkem
poškozená způsobenou škodu vyčíslila na 5 550 korun. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže
a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za ty pachateli
v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

Kořist v prázdném domě
Kontejner na vozovce 0DUWLQ3RO¿ND/XN¿x7¿ERUVNÛY\NUDGOLGĎPYéHFK¿FKSRG.RVËĆHP V blíže nezjištěné době od 20.

V pondělí 16. dubna dopoledne byl
nahlášen stojící kontejner ve vozovce, který znepřehledňuje průjezd
ostatním vozidlům. Velkoobjemový kontejner byl na silnici umístěn
v rozporu se zákonem. Zkontaktován byl osmadvacetiletý muž, který si
přistavení kontejneru objednal. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace neměl. Přestupkové
jednání bylo předáno příslušnému
správnímu orgánu k dořešení.

Kamera ho usvědčila
Minulé úterý 17. dubna v ranních
hodinách přijal okrskář telefonní
oznámení o odložené lednici u kontejnerů před ubytovnou ve Vrahovicích. Strážník na místě oznámení
potvrdil. Oznamovatel uvedl čas,
kdy k události mělo dojít a také označil možného pachatele. Z městského kamerového systému se tvrzení
oznamovatele prokázalo. Ze záznamu byl zjištěn zmíněný podezřelý
muž, jak v brzkých ranních hodinách
vynáší lednici ke kontejnerům a nechává ji tam. Podezřelý se k protiprávnímu jednání přiznal, ale až po
zhlédnutí fotodokumentace. Svým
jednáním čtyřiašedesátiletý muž
porušil Zákon o odpadech a tím se
dopustil přestupku. U správního orgánu mu hrozí pokuta.

VLOUPÁNÍ TŘÍ FEŤÁKŮ POMOHLA

OBJASNIT SPOLEČNÁ KAMARÁDKA

PROSTĚJOV Za vším hledej ženu. Tohle rčení se potvrdilo
v případě objasňování vloupání do domu, kterého se dopustila dvojice nerozlučných přátel. Tip k němu jim měl dát třetí
společný kamarád. Ke krádeži bez jakýchkoliv svědků došlo
během loňského srpna v Čechách pod Kosířem. Odhalení pachatelů by bylo velmi těžké, pokud by policistům nepomohla
zhrzená kamarádka všech tří mladíků, díky které se podařilo
dostat muže před soud, kde minulé úterý jejich někdejší přátelství utrpělo další řádné trhliny... Večerník byl u toho!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Dle obžaloby byl hlavním organizátorem celé loupeže pětadvacetiletý
David Dostál. Mladík se zálibou
v rychlých autech a pervitinu v té
době žil s babičkou v Drahanovicích.
Věděl přitom, že na svobodě už
dlouho nebude. Byl totiž odsouzen
k nepodmíněnému trestu za to, že pod
vlivem omamných látek autem srazil
bývalou přítelkyni a dívce způsobil
těžká zranění.

Zmizely šperky
i revolver
Právě Dostál měl dobře znát dům
v Čechách pod Kosířem, kde bydleli

prarodiče jeho „ex“. Sám však loupit
nešel, dle obžaloby se domluvil se
svými dvěma přáteli, kterým k tomuto účelu půjčil svoji dodávku. Oni
pak z domu odvezli trezor a v něm
peníze, zlaté šperky, pravé perly a revolver v celkové hodnotě zhruba 120
000 korun. „S Davidem Dostálem
jsem se seznámil ve vazbě. Tehdy mi
nabídl, že po propuštění můžu u něj
bydlet. Vzhledem k tomu, že jsem
neměl kam jít, tak jsem toho využil.
Tehdy jsme oba hodně brali pervitin,
v podstatě to bylo každý den. David
mi řekl o domě, který by šlo vyloupit,
a poslal mě tam. Nechtěl jsem tam
jít sám, proto jsem ještě řekl dalšímu
svému kamarádovi,“ vypověděl před
prostějovským tribunálem stejně starý
Lukáš Táborský, jehož slova potvrdil
i druhý z obžalovaných. „Bydlel jsem
v té době na ubytovně a potřeboval
peníze, abych si mohl sehnat vlastní

BYLI JSME
U TOHO

března do 18. dubna se dosud
nezjištěný pachatel vloupal do
neobydleného domu poblíž
centra města. Po vniknutí do
dvorního traktu domu násilím
otevřel zamknutá dřevěná vrata a vstoupil do domu. Ten celý
prohledal a odcizil z něj třináct
kusů vodovodních baterií, pět
měděných výměníků plynových
kotlů a přes tři metry měděného
potrubí. Celkem majitel domu
způsobenou škodu předběžně
vyčíslil na 23 000 korun. V případě dopadení pachateli tohoto
skutku za přečin krádeže hrozí
až dva roky vězení.

Po flámu sedl na kolo

0! 0     9   ! !   
$ ! !$  "  !%   !%  
  !$ !$"
  

podnájem. Proto jsem na Lukášův
návrh kývl. David nám však nakonec
dal mnohem méně peněz, než slíbil,“
potvrdil čtyřiadvacetiletý Martin Polák, který podrobně popsal i samotný
průběh vloupání. Přiznal se rovněž
ke krádeži kola v Olomouci, z níž byl
rovněž obžalován.

"# $  %  &
Na pachatele loupeže upozornila
policisty společná kamarádka všech
tří mužů. „Zřejmě si myslela, že je mezi
námi nějaký partnerský vztah, ale tak
tomu nebylo. Mluvila také o tom, že
ji David Dostál obral o peníze, ničí

jí život, nutí krást a že se mu za to vše
pomstí,“ vyjádřil se u soudu Táborský, který jako jediný ze tří mladíků
zůstává na svobodě a v současné době
je i zaměstnaný.
Zatímco on a Martin Polák se k činu
plně doznali, zřejmý strůjce celého
nápadu vše zarytě popíral. „Nevím,
jak se oba o domě dozvěděli, a nechápu, proč to hází na mě,“ hájil se dosti
nepřesvědčivě David Dostál, který
dále uvedl, že si rozvážkou balíků
měsíčně vydělával až 70 000 korun.
Rozsudek v celé věci dosud nepadl,
hlavní líčení bylo odročeno na
zítřek, tj. úterý 24. dubna.

Uplynulý pátek 20. dubna vpodvečer sedl na kolo šestačtyřicetiletý cyklista, který se před jízdou
posilnil několika pivy a panáky
tvrdého alkoholu. V ulici Plumlovská jej ale zastavila hlídka policistů a provedla u něj dechovou
zkoušku s pozitivním výsledkem
2,20 promile alkoholu v dechu.
Muž se přiznal, že si před jízdou
dal pět piv a dva panáky. Pokračovat v jízdě na kole mu policisté
zakázali. Z přestupkového jednání se bude zodpovídat u příslušné
komise správního orgánu.

milujeme vecerník


Ondřej SKYVA
17. 4. 2018 50 cm 3,60 kg
Určice

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

miminka@vecernikpv.cz.

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

Martin BARTOŠ
15. 4. 2018 49 cm 3,20 kg
Brodek u Konice

Michal BARTOŠ
15. 4. 2018 47 cm 2,60 kg
Brodek u Konice

náročný, ani stresující. Využíváme počítačovou technologii, se kterou se v současné době už setkávají vlastně odmalička.
Děti na počítači poznávají barvy, tvary,
čísla či seřazují různé geometrické obrazce. To všechno máme proložené obrázky
zvířat, takže děti se u toho také rozpovídají. Někdy ani ona přednesená básnička
či zazpívaná písnička, jak byla u zápisů
zvyklá naše generace, není přímo nutná,“
prozradila Večerníku Alice Lůšovská,
učitelka první třídy ze Základní školy

Jana Železného v Prostějově. „Dcerka
byla spokojená a rozhovor s paní učitelkou se jí hodně líbil. Těší se do první třídy.
Byla sice trošičku nervózní, ale zvládla to,“
svěřil se nám Pavel Lehnert, tatínek příští
prvňačky Nelly. S pátečními zápisy dětí je

spokojen také ředitel školy. „Vloni jsme
otevřeli čtyři první třídy, letos budou ale
pouze tři. Tady vůbec nemáme problémy s naplněním, ba právě naopak. Každým rokem musíme zhruba dvě desítky
dětí odmítat, což je nám pochopitelně

líto, ale bohužel větší prostory nejsou,“
sdělil Jan Krchňavý, ředitel ZŠ Jana Železného.
Výsledky letošních zápisů do prvních
tříd prozradila Večerníku již na druhý
den ráno náměstkyně primátorky pro
školství Ivana Hemerková. „Prokázalo
se to, co už delší dobu tvrdím, že počet
dětí bude v Prostějově neustále klesat.
K zápisům se dostavilo 581 dětí,
ovšem 111 z nich dostalo roční odklad
školní docházky. Vychází nám z toho,
že prvního září by mělo usednout do
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2x foto: Michal Kadlec

BYLI JSME
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lavic 470 prvňáčků. Ale pozor, v tuto
chvíli od tohoto počtu nemáme ještě
odečteny duplicity, protože někteří
rodiče přihlašovali své dítě na dvě i více
škol. Obávám se, že konečné skutečné
číslo nových prvňáčků bude ještě podstatně nižší a zhruba o padesát menší
než v loňském roce. Tím jsme v počtu
prvňáčků skutečně spadli na úplné dno,
je to nejmenší počet v novodobé historii
města. Věřím ale, že právě od tohoto dna
se v příštích letech odrazíme zase směrem nahoru,“ uvedla Ivana Hemerková.
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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.

  8:8;<.

Na největší prostějovské Základní škole
Jana Železného zažili doslova nápor dětí
a rodičů mezi polednem a čtrnáctou hodinou. „Pro děti krátký pohovor není ani

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV V pátek 20. dubna se na základních školách
v Prostějově uskutečnily zápisy dětí do prvních tříd. Od
dvanácté až do osmnácté hodiny se noví prvňáčci společně
se svými rodiči trousili do jednotlivých tříd, kde na ně čekali
zkušení pedagogové. Jak vyplývá z výsledků, které Večerník
exkluzivně obdržel hned v sobotu ráno, počet nových
prvňáčků je nejnižší v novodobé historii!

klikni na

FOTOGALERIE

Dominik REC
15. 4. 2018 51 cm 4,25 kg
Litovel

Pondělí 23. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz
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Dominik ZAKOPAL
15. 4. 2018 52 cm 3,85 kg
Drysice

Leontýna JURÁNKOVÁ
17. 4. 2018 50 cm 3,45 kg
Vícov

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!

děti, pejsci

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!
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www.vecernikpv.cz
PROSTĚJOV Jak již Večerník informoval, Domovní správa Prostějov
má problém vymoci tři pohledávky
od bývalých nájemníků městských
bytů. Dlužné nájemné je u jedné
z osob datováno dokonce už od roku
2002! Celkové pohledávky tak narostly do astronomické výše 1,2 milionu korun a tyto peníze nedávno
rada města navrhla odepsat jako nevymahatelné. Minulé pondělí tento
krok posvětilo zastupitelstvo.
Ne všichni zastupitelé ale přijali zprávu
o nevymahatelnosti pohledávky za jeden milion a dvě stě tisíc korun s poklidem. „Zajímalo by mě, zda se opravdu
vyčerpaly veškeré možnosti, abychom
nějaké finanční prostředky dostali
z dlužného nájemného zpátky,“ zeptal
se Petr Kousal (KDU-ČSL). Odpovědět mu přišel přímo jednatel Domovní
správy Prostějov Vladimír Průša. „My
vždycky navrhujeme městu pohledávky
k odpisu až ve chvíli, kdy jsou vyčerpány všechny zákonné možnosti k jejich
vymáhání. A když se podíváte do všech
poskytnutých materiálů, uvidíte, že se
jedná o pohledávky i z roku 2002. Následně byly uplatňovány soudní sankce,
exekuce a další opatření. Nic z toho nebylo účinné. Buď se zjistilo, že dlužník
umřel, nebo nemá vůbec žádný majetek.
A to je právě tento případ, když žádáme
město o odpuštění pohledávek,“ vysvětlil Vladimír Průša.
Pro odpis dlužného nájemného se nakonec při hlasování vyslovilo šestadvacet
přítomných zastupitelů.
(mik)
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jednotlivých metod tlumení holuba
v jiných městech se jeví jeho odstřel,
i když je finančně méně nákladný, jako
méně efektivní bez žádoucích či očekávaných výsledků. Proto se domníváme, že použití střelné zbraně k tlumení holubů v městě Prostějov je dosti
nebezpečné, rizikové a s ohledem na
výsledky použití této metody v jiných
městech České republiky se přikláníme k názoru využívat nadále již používané a s úspěchem aplikované metody
jejich odchytu. Jsme toho názoru, že
za nejúčinnější způsob likvidace holubů lze považovat jejich odchyt a humánní utracení v souladu s příslušnou
legislativou,“ uzavřela dnešní téma
vedoucí Odboru životního prostředí
Magistrátu města Prostějova.
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dne mi totiž nikdo z nich nedoručil vyrozumění,
jakým způsobem se zastali občanů bydlících na
Sídlišti Svornosti. A to ve smyslu povolování nových
BYLI JSME
podniků a hlavně parkování jejich zaměstnanců na
U TOHO
našich parkovištích. Je to odhadem až sto padesát
aut denně! Navíc jsou zde neoznačené křižovatky,
obrovské kaluže na silnicích, velký nepořádek díky
tomu, že firmy vykládají a nakládají zboží z kamionů
uprostřed silnice před Minervou. A vysokozdvižný
vozík s pětitunovou paletou kličkuje dokonce mezi
chodci a jezdí i po trávnících...,“ přidával Svoboda na
kritice. „Já proti takovému jednání protestuji a chtěl
bych se tímto obrátit na město, aby co nejrychleji
sjednalo pořádek,“ vybídl zastupitele. „Na závěr vám
chci říci, že z těchto důvodů vás nemám rád! Tak ať
se dílo daří,“ zakončil svůj výstup před komunálními
politiky Čeněk Svoboda.
B $  ! %   !!  " V síní to jenom zašumělo. „Co to mělo být?
/  F !   !%  !     To jsem ještě neviděl,“ zaznělo z lavic opozice,
 9! $ $% " Foto: Michal Kadlec
přičemž hlavy některých koaličních radních se
více zaměstnanců než dříve. Myslím si, že úředníci raději ukryly do dlaní.
a politici naše sídliště velmi zanedbali, a to po všech Reakce na své vystoupení se vrahovický stěžovatel
stránkách,“ láteřil rozčílený důchodce. „Do dnešního nedočkal. Nemělo to cenu...

Další novinky
z komunální scény najdete
v příštím vydání Večerníku,
do něhož připravujeme
druhý díl našeho
dlouhodobého seriálu
VOLBY 2018!

„Žádný zákon PORUŠEN NEBYL,“ VHUL¾O
deklaruje v souvislosti s dotacemi
Jestřábům náměstkyně I. Hemerková YHéHUQÊNX

Minulé úterý pak na internetových
stránkách města vyšla oficiální
zpráva, která potvrzovala havárii. „K poškození a ohnutí jednoho
z konstrukčních dílů došlo zřejmě
vlivem nedávného silného větru. V tuto
chvíli vyjednáváme o opravě,“ sdělil
František Nevrtal, vedoucí odboru
správy a zabezpečení prostějovského
magistrátu.
Lidé si tak nějaký ten den budou muset
zvykat na jeden z ciferníků radničních
hodin bez velké ručičky.
(mik)
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bezbřehým optimismem Petr Kapounek, předseda prostějovských Pirátů.
„Naším případným koaličním partnerem při tvorbě nové rady města by
byla právě Změna pro Prostějov. „My
jsme se dohodli, že do našeho hnutí
přestoupí současní nezávislí zastupitelé Hana Naiclerová a František Švec,“
prozradil lídr hnutí Změna pro Prostějov Jan Navrátil.
(mik)



PROSTĚJOV Do komunálních
voleb v Prostějově zbývá ještě pět
měsíců, ovšem opozice už teď zbrojí. A poměrně překvapivě! Minulou
středu na tiskové konferenci nejen
současní opoziční zastupitelé odhalili své plány i očekávání. Na světě je založení nového politického
uskupení a rovněž zajímavé převlékání kabátů.
Opoziční zastupitelé novinářům
v přednáškovém sále Národního
domu oznámili vznik nové čtyřkoalice. Do komunálních voleb vstoupí
nové hnutí Na rovinu, které bude
sdružovat Piráty, Zelené, TOP 09
a hnutí STAN. „Lídrem bude Aleš
Matyášek a byli bychom ve volbách
rádi za třicet procent hlasů,“ šokoval

PROSTĚJOV Jak informujeme na straně 35 tohoto vydání Večerníku,
okolo dotací LHK Jestřábi Prostějov spolek to na pondělním jednání zastupitelstva vřelo. Kritika padala především na hlavu opoziční zastupitelky
Hany Naiclerové, jež poslala smyšlené udání Ministerstvu financí. Přitom
právě ona byla jednou z jednatřiceti zastupitelů, kteří hlasovali pro v současnosti kritizovaný způsob vyplácení dotace. Náměstkyně primátorky Ivana Hemerková (PéVéčko) Večerníku podrobně vysvětlila, jak to s účelovou
veřejnou finanční podporou opravdu bylo...
na dopravu ve výši 500 000 korun
EXKLUZIVNÍ
a na nákup výzbroje a výstroje rovněž
rozhovor
ve výši 500 000. Peníze na ledovou
plochu a dopravu zůstaly na odboru
pro Večerník
školství, a až po předložení faktur ze
Michal
strany LHK byly propláceny. Několikrát byla zmiňovaná další nepravdivá
KADLEC
informace, že dotace byla poskytnuta
 Osvětlete nám celou pseudo- Domovní správě Prostějov. Je to lež,
kauzu kolem dotací pro LHK Jes- Domovní správa, tak jako u jiných,
třábi spolek...
pouze fakturovala za nájem ledové
„Ohledně poskytnutí veřejné finanční plochy. To znamená, že přidělenou
podpory spolku LHK Jestřábi Pro- částku děti projezdily a navíc byly prostějov se objevilo několik záměrně placeny faktury za dopravu.“
zkreslených informací. Město Pros-  Opoziční zastupitelka Hana
tějov poskytlo v roce 2016 v souladu Naiclerová tvrdila, že po schváles uzavřenou smlouvou dotaci LHK ní dotace jste vy osobně smlouvu
ve výši 2 800 000 korun, ze které byla změnila. Je to pravda?
částka účelově vázána na pronájem le- „Žádné svévolné pozměnění smloudové plochy ve výši 1 800 000 korun, vy není myslitelné, je to další ne-

pravda! O skutečnosti, že částka na
dopravu a pronájem ledové plochy
zůstane na odboru školství, byli
všichni zastupitelé informováni
před hlasováním, což dokladuje záznam z jednání zastupitelstva z patnáctého února roku 2016. Ministerstvo vnitra výslovně konstatovalo,
že uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace LHK Jestřábi je v souladu se
zákonem. V předchozích letech byla
poskytnuta dotace klubu stejným
způsobem!“
 Jak dopadlo hlasování o dotaci
pro LHK Jestřábi spolek poté, co
jste jednoznačně všechny upozornila na fakt, že peníze zůstanou na
odboru školství?
„Ani jediný zastupitel nevznesl žádnou připomínku, ani pozměňující
návrh ke způsobu poskytnutí dotace. Z pětatřiceti zastupitelů byli dva
omluveni, zdrželi se také dva a jedenatřicet zastupitelů hlasovalo pro! Mezi
těmi, kdo se zdrželi, byli pánové Blumenstein a Navrátil. Paní Naiclerová,
stejně jako třicet dalších zastupitelů,
tedy sama hlasovala pro udělení dota-

ce s vědomím, že uvedená suma peněz
zůstane alokována na odboru školství
a budou se z ní proplácet faktury od
LHK Jestřábi spolek!“
 Můžete už nyní říci, jaký bude
další postup magistrátu? Soud přece rozhodl, že peníze máte znovu
odeslat, nyní na účet insolvenčního
správce Jestřábů...
„Podáme podnět Krajskému soudu
v Brně na vyčlenění této absurdní pohledávky z majetkové podstaty dlužníka. Věřím, že uspějeme, vyplácení dotací totiž proběhlo naprosto v souladu
se zákonem.“

    

PROSTĚJOV A jedeme dál! Již deváté kolo seriálu rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název„NA ROVINU“
a v němž se známých osobností ptáme na aktuálně žhavá témata, otevírá jako už tradičně vyslanec, v tomto případě vyslankyně Rady
statutárního města Prostějov. V příštím čísle vyzpovídáme zástupce podnikatelské sféry, následovat bude osobnost z kulturní nebo
společenské oblasti a vše zakončí pracovník ze státní či městské správy policie nebo justičních orgánů.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

PROSTĚJOV Možná jste si toho
rovněž všimli, ale na radničních
hodinách směrem k Žižkově náměstí
chybí jedna ručička! Jak mohla
tato neodmyslitelná součást hodin
spadnout, to nikdo neví. Kompetentní
úředníci vše svádějí na vítr.
Že se stal malér s hodinami, se Večerník
dozvěděl už při pondělním jednání
zastupitelstva. Po chodbě totiž pobíhal radniční údržbář a zdál se hodně
nervózní. „Z hodin upadla ručička,
nevím, jak se to mohlo stát. Jediné
štěstí, že z ciferníku nespadla na zem
a někoho nezabila. Zůstala na střeše,“
pravil údržbář.

Asi vítr,
nebo co...

Radniční hodiny Vznikla nová
BEZ RUČIČKY!

„Nazdar Boženko,“ překvapil Čeněk Svoboda zastupitele familiérním pozdravem senátorky Boženy
Sekaninové ještě předtím, než začal přednášet
svoji stížnost, se kterou přišel do obřadní síně
radnice. Na srdci měl právě neutěšenou situaci na
vrahovickém sídlišti kvůli nedostatku parkovacích
míst. A vinu se snažil přenést právě na vedení
města a úředníky magistrátu.
„Strašně mi vadí situace, která vznikla po náporu
dravých podnikatelů. Ti obsadili bývalou Minervu, takže nyní je v tomto areálu několikanásobně

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Známý „rebel“ ze Sídliště Svornosti ve Vrahovicích požádal minulé pondělí
při jednání zastupitelstva města o slyšení. Muž,
kterého část obyvatelstva zmíněného sídliště
viní z toho, že svým arogantním jednáním
k politikům i úředníkům oddálil rekonstrukci
celé lokality, si ani tentokrát skutečně nebral
servítky. Z vystoupení Čeňka Svobody zůstala
jen hořká pachuť, a to svorně mezi koaličními
i opozičními zastupiteli...
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PROSTĚJOV Přestože jednání
zastupitelstva trvalo „pouhý“ den,
o perličky z úst jednotlivých komunálních politiků rozhodně nebyla
nouze. Ty nejlepší slovní výlevy jako
vždy Večerník tradičně zachytil...
* „Něco tady hučí a prská.“
Takto si primátorka Alena Rašková
(ČSSD) postěžovala hned na začátku
jednání na nekvalitní zvuk mikrofonů.
* „Nemůžu otevřít svůj notebook. Doufám, že novým zastupitelům koupí město na podzim kvalitnější tablety.“
Opoziční zastupitel Petr Kousal (KDU-ČSL) nebyl spokojen se svým letitým
přístrojem.
* „Co jsem tím chtěl říct? Jo, už vím...“
František Fröml (Změna pro Prostějov)
se do svého proslovu řádně zamotal.
* „Když skočíte do hloubky
0,7 metru, rozbijete si nos!“
Aleš Matyášek (TOP 09 a Nezávislí Prostějované) si jako zdatný plavec postěžoval na malou hloubku v připravovaném
bazénu na vrahovickém koupališti.
* „To tam chystáte nějaké mezinárodni závody?“
Otázka náměstka primátorky Pavla Smetany (ČSSD) si vynutila ironický úsměv
na tváři Aleše Matyáška.
* „S tou mořskou vodou to byl
škaredý vtip!“
Primátorka Alena Rašková uklidnila
šéfa odboru rozvoje a investic Antonína Zajíčka po návrhu opozice, že bazén
ve Vrahovicích by mohl být napuštěn
mořskou vodou...
* „Některé projekční kanceláře dělají
kouzla či divadelní hry...“
Takto se Josef Augustin (KSČM) vyjádřil k údajně předražené rekonstrukci
krasického rybníka.
* „Aspoň pan inženýr Kousal bude
moci pozorovat kačenky, vodní víly
a možná i vodníka!“
Podruhé Josef Augustin, tentokrát si rýpl
do Petra Kousala (KDU-ČSL), který je
zastáncem rychlé rekonstrukce rybníka
v Krasicích.
* „Jsem nahluchlý, proto křičím!“
Radní Jaroslav Šlambor (KSČM)
tímto způsobem zareagoval na výtku
Františka Švece (nezařazený), že zbytečně zvyšuje hlas.
* „O tři čtvrtě ať sedíte všichni na
místech. Obzvláště ti, co mají pravidelně zpoždění!“
Po vyhlášení přestávky si primátorka
Alena Rašková neodpustila toto výstražné upozornění.
* „Kolega mě tady furt baví
a vyrušuje...“
Zuzana Bartošová (KDU-ČSL) si primátorce postěžovala na svého stranického kolegu Petra Kousala.
* „Nevím, proč paní kolegyni
Bartošovou posíláte do Vatikánu?“
Petr Lysek (Změna pro Prostějov) se
ohradil proti vtípkům, které následovaly
po návrhu Zuzany Bartošové (KDU-ČSL) na opravy zámku ve Ptení.
* „Na druhé straně, kdyby jí pan
Augustin tu cestu do Vatikánu zaplatil, tak by paní Bartošová určitě
ráda jela.“
Primátorka Alena Rašková se do diskuze
rovněž zapojila.
* „Proč se tady pořád lže?
Do prkýnka!“
František Jura (ANO 2011) takto
zhodnotil poznámky opozičních zastupitelů Hany Naiclerové a Františka
Švece (nezařazení) směrem k dotacím LHK Prostějov spolek.
* „V létě na tom náměstí bez stromů zdechnem!“
Zuzana Bartošová má jasno o tom,
kam povede zákaz památkářů vysazovat na náměstí nové stromy.
* „Omlouvám se, že se tady furt vrtím. Mám ale zlomená čtyři žebra
a navíc jsem měl na oběd čočkovou
polévku a pak ještě fazole!“
Korunu všem perličkám nasadil v samotném závěru jednání pondělního zastupitelstva Petr Kousal (KDU-ČSL).
Zaznamenal Michal Kadlec

PERLIÈKY
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Holubi a jejich výkaly však nejsou
problémem pouze centra Prostějova.
„Početnost populace a reprodukční
schopnost městských holubů jsou především závislé na možnosti hnízdění
v konkrétní lokalitě a na nabídce potravy. Jako velice vhodné působiště v sídlištní zástavbě se staly výtahové šachty
panelových domů, neuklízené balkony,
nezabezpečené půdní prostory a podobně. Na vlastníku nemovitosti je, aby
zabezpečil své objekty takovým způsobem, aby tam nedocházelo k hnízdění
holubů či jejich koncentraci. Důležité
je také eliminovat nešvar některých
spoluobčanů, kteří holuby často přikrmují,“ konstatuje Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky statutárního
města Prostějova.
Jak dále prozradil, magistrát zahájil
v roce 2006 odchyt zdivočelých holubů na budovách ve svém vlastnictví
a tento odchyt pokračuje nepřetržitě.
„Přímo v půdních prostorách domu

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

v Kravařově ulici číslo 1 je instalováno
odchytové zařízení. Samotný odchyt
je zde nepřetržitě prováděn od roku
2006 v holubníku, jenž je umístěný ve
vikýřovém okně v půdním prostoru.
Za oknem byla postavena voliéra, která
je tvořena z lehkého materiálu pletiva
a latí. V okně je instalováno sklopné
zařízení, podlaha voliéry je zabezpečena plachtou, a to z důvodu zamezení
průsaku holubího trusu. Podobné zařízení je instalováno i v půdním prostoru
zámku na Pernštýnském náměstí,“ popsal Jiří Pospíšil s tím, že odchyt je nejvíce účinný v období od listopadu do
dubna, kdy holubi nemají dostatek
přirozené potravy.
Magistrát takto měsíčně odchytí až
padesát holubů. Večerník tedy zajímalo, co se s ptáky, kteří jsou na střechách
nemovitostí odchyceni, děje? „Jediný
legální způsob likvidace je humánní
utracení v souladu s příslušnou legislativou,“ odpověděl náměstek prostějovské primátorky.
Do problematiky škodlivosti holubů
v centru města má samozřejmě co
mluvit i odbor životního prostředí prostějovského magistrátu. „Prověřili jsme
další možnost snižování počtu zdivočelých holubů ve městě, a to metodou,
která by vedla ke snížení plodnosti, popřípadě omezení snůšky vajec holubů.

Tato problematika byla projednána se
zástupci Ústřední komise na ochranu
zvířat při Ministerstvu zemědělství
v Praze a následně se zástupcem Národní referenční laboratoře pro dezinfekci a deratizaci. Bylo zjištěno, že
přípravky k ovlivňování reprodukce
na hormonální bázi nejsou pro regulování početnosti volně žijících zvířat
povoleny,“ uvedla Martina Cetkovská,
vedoucí Odboru životního prostředí
Magistrátu města Prostějova.
Jednou z dalších možností, jak regulovat počet zdivočelých holubů ve městě,
je jejich cílený odstřel. „Ano, v souladu
s platnou legislativou na úseku myslivosti je možné povolit lov zdivočelých
holubů na základě žádosti vlastníka
či nájemce nehonebních pozemků či
z podnětu orgánu státní správy myslivosti,“ potvrdila Cetkovská. Má to
ale jeden háček. „Zdejší orgán státní
správy myslivosti oslovil myslivecké
hospodáře honiteb, které navazují na
příměstské části Prostějova. Ti se stavějí k případné spolupráci při odstřelu
holubů na území města velmi skepticky s obavami na negativní reakce veřejnosti, problematiky pojištění proti
případným škodám jak na majetku,
tak na zdraví a v neposlední řadě postavení členské základny k takovému
úkolu. Na základě výsledků porovnání

PROSTĚJOV Problém, o kterém se sice moc nemluví, ale s nímž se potýká velké množství občanů. Hlavně majitelů nemovitostí, především z řad kulturních či historických památek. Nebo
také řidiči, kteří zaparkují svého miláčka v dosahu stromu nebo budovy. Ano, holubi a jejich
trus jsou strastí všech větších míst, kde se tak rádi slukují. Kdysi ho v Prostějově dokonce řešili
nasazením dravců, kteří se však na radniční věži, jak bylo naplánováno, nedokázali uhnízdit
a účelně tak ono ptactvo lovit. Už dvanáct let tak magistrát odchytává holuby do nastražených
klecí, dvě z nich jsou na střeše domů bezprostředně sousedících s radnicí. Stačí to ale?

„Odstřel těchto ptáků byl vyloučen,“ konstatuje
šéfka odboru životního prostředí M. Cetkovská
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které proběhlo v pondělí 16. dubna.
Neprojednávala se však aktuální oprava,
nýbrž stížnosti na fakt, že v minulých
třech sezónách je v aquaparku otevřen
pouze jediný vchod, a to ze severní strany. Ten z Krasické ulice totiž bývá uzavřen. „Návštěvníci koupaliště, kteří přijedou autobusem a vystoupí přímo před
tímto vchodem v Krasické ulici, tak musí

celý aquapark obcházet,“ postěžoval si jeden z opozičních zastupitelů.
Večerník kontaktoval jednatele Domovní správy Prostějov Vladimíra
Průšu. Otázka samozřejmě směřovala
na to, zda i letos bude otevřen pouze
jediný vchod do aquaparku? „Ano,
půjde o ten u kurtů na plážový volejbal. Důvodem uzavření vchodu z Kra-

PROSTĚJOV K nehodě hned tří
osobních aut došlo minulé úterý
17. dubna před polednem na
Vojáčkově náměstí. Policie sice
ještě nemají střet došetřen, podle
všeho ale za kolizi může mladá
řidička škodovky, která přehlédla
vozidla stojící před sebou u semaforu se svítící červenou. Na její chybu
doplatila zraněním jiná žena, kterou sanitka převezla do nemocnice.
„Devětadvacetiletá řidička automobilu značky Škoda jedoucí po ulici
Vápenice z dosud přesně nezjištěných
příčin před křižovatkou zezadu narazila do před ní jedoucího automobilu
značky Peugeot. Ten byl nárazem posunut dopředu, kde narazil do zadní
části automobilu Škoda, jehož řidič
zastavil na semaforu,“ popsal nehodu
vyplývající z nepozornosti František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Jak dále poznamenal, při dopravní
nehodě spolujezdkyně z Peugeotu
utrpěla zranění, se kterým byla

převezena do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších osob
nedošlo, výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na

61 000 korun. „Alkohol u řidičů i míra zavinění dopravní nehody
všech zúčastněných vozidel poli- jsou předmětem dalšího policejního
cisté vyloučili provedenými decho- šetření,“ doplnil František Kořínek.
vými zkouškami. Příčiny, okolnosti
(mik)

?#  !$$    ! "@%  %  !       9 !
!% "
   

   !"#   $

&RSDNDVLVOHGRYDODPODG¿ĆLGLêND"

C   !  I 4
  ?    ! "
    

PROSTĚJOV Jak již Večerník informoval v předchozích vydáních, prostějovský aquapark otevře své brány
letos zhruba o dva týdny později.
Důvodem je rekonstrukce vodovodního potrubí, kudy v minulých letech unikala voda. Největší koupaliště v Prostějově však bylo i tématem
poledního jednání zastupitelstva,

PROSTĚJOV Není zatím jasné, kdo
za nehodu mezi osobním vozidlem
a cyklistkou může. Jisté je ovšem to,
že čtyřiapadesátiletá dáma na jízdním kole byla skoro namol! Příčiny
nehody na parkovišti v Plumlovské ulici teď vyšetřují policisté.
„Ve středu osmnáctého dubna po
osmnácté hodině došlo na parkovišti v nákupní zóně v Plumlovské ulici
k dopravní nehodě cyklistky a osobního
automobilu. Čtyřiapadesátiletá žena
z dosud přesně nezjištěných příčin nezvládla řízení jízdního kola a upadla na
projíždějící automobil značky Hyundai.
Při nehodě cyklistka utrpěla zranění, se
kterým byla převezena do prostějovské
nemocnice. Výše způsobené hmotné
škody na automobilu byla předběžně
vyčíslena na dva tisíce korun,“ zkonstatoval František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. Ještě před odvozem ženy

sanitkou do nemocnice jí dali policisté
dýchnout. „Provedenými dechovými
zkouškami změřili postupně hodnoty
1,61 a 1,67 promile alkoholu. U řidičky
automobilu byl alkohol vyloučen. Příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody
jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal
František Kořínek.
(mik)
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Zranila se

jdou pouze okolo plotu na druhý konec
aquaparku,“ vysvětlil Vladimír Průša.
Podle něj je 250 000 korun ušetřených
korun velice významná částka. „Musíme si uvědomit, že už deset let držíme
stejnou cenu vstupného osmdesát korun, ale veškeré provozní náklady i platy vzrostly dvojnásobně,“ dodal jednatel Domovní správy.
(mik)
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sické ulice byly zastaralé turnikety
a další technická zařízení. Významně
tak ušetříme i na platech pokladních.
Když to sečtu, ročně jsou náklady
nižší až o čtvrt milionu korun. A není
pravda, že lidé z Krasické ulice musí
celý aquapark obcházet. Už vloni byl
otevřen sousední areál DTJ, tudíž návštěvníci z autobusové zastávky pro-

'(   ) "  * 

Prostějov (mik) - Už s měsíčním
předstihem přišlo ze strany magistrátu upozornění na částečnou uzavírku náměstí Spojenců. „Ve dnech
od 28. května až do 15. července
budou uzavřeny náměstí Spojenců
a zároveň také ulice Kollárova, Divišova a Lužická. Důvodem je rekonstrukce komunikací, chodníků,
hracích ploch a veřejného osvětlení,“ upozornil Miroslav Nakládal,
vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu. Jak dodal, uzavírka se bude týkat úseku v délce 250
metrů a objízdná trasa určena není.

Námìstí se uzavøe

Prostějov (mik) - Jak si každý jistě
mohl povšimnout, na mnoha místech
v Prostějově rozkvetly poblíž silnic tulipány, krokusy či narcisky. V Plumlovské ulici si ale Večerník všiml dvou
mladých slečen, jak květiny trhají. „To
se netrhá, maximálně si k nim přivoňte,“ upozornil pubescentky velice
správně starší muž procházející okolo.
Takže, lidi, netrhat!

Netrhat, jen pøivonìt!

Prostějov (mik) - Na pondělním
jednání zastupitelstva si někteří komunální politici postěžovali na velmi špatnou distribuci Radničních
listů do schránek prostějovských
občanů. „Já osobně jsem ´radničky´
nedostala už několik měsíců a voliči
mi rovněž potvrzují, že je ve svých
schránkách nenalézají,“ uvedla například Ivana Copková (KSČM).
Problémy s distribucí Radničních
listů potvrdila i primátorka. „V nedávné minulosti jsme už řešili několik desítek podobných stížností.
Česká pošta se zavázala problémy
s distribucí vyřešit. Pokud však
existují i nadále, zahájíme opět reklamační řízení,“ zareagovala Alena
Rašková (ČSSD).
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ně dělají, když by za pokladnou v Lidlu
brali víc...
ochopitelně bez jistých předpokladů to nejde, nicméně nejrůznějších talentů má každý z nás tolik, že
by se při konfrontaci s námi mohl i Jára
Cimrman obávat o svoji pozici „největšího z Čechů“. Jenže v životě pak záleží
hlavně na tom, jak s tím vším naložíme.
Je velkým štěstím, že lidi typu Otty
Wichterleho nepotkáme jen ve vědeckých laboratořích, ale že jsou všude tam, kde se pracovitost a cílevědomost dlouhodobě pojí s pokorou
a hravostí. Tihle lidé sice nejsou tolik
na očích jako mladíci za volanty silných
vozů či počítačoví a jiní trollové, jejichž
hlavní životní náplní je úpěnlivá snaha
upoutat na sebe pozornost túrováním
motorů či psaním provokativních poznámek. Jsem však přesvědčen, že jim
to absolutně nevadí.
souvislosti s nedávným odhalením sochy sedícího Jiřího Wolkera
se vyrojila řada připomínek upozorňujících na fakt, že autor Těžké hodiny má
v Prostějově hned dvě sochy, zatímco
vynálezce lehkého silonu ani jednu.
Něco na tom bude. Prostějov by si nového Ottu Wichterleho nepochybně
zasloužil. Přestože mnohé z jeho cha-

„moderní“ člověk, jehož život je závislý na
technologiích, které se rozhodnou nefungovat
přesně v ty nejméně vhodné chvíle.
Letěla jsem tedy s notebookem do knihovny,
kde jsem se bohudík připojila a na všem se
domluvila. Pak už jsem jen čekala, jestli se moji
kamarádi ukážou tam, kde jsme se domluvili.
A bohudík za moje rodiče, kteří mě další den
přijeli zachránit.
I za ty dva dny bez telefonu jsem si uvědomila,
že mám tak nějak čistší hlavu, nikdo po mně
nemůže nic chtít, mám chvíli času jen pro sebe
a nemusím pořád někomu odepisovat na zprávy,
e-maily, SMS zprávy nebo zvedat telefon.
A tak si říkám, nebylo to dřív přece jen lepší?
Když se několik dnů čekalo na odpověď dopisem, nebo když jste se museli projít k telefonní
budce a své lásce zkoušet volat? Za mě určitě
ano, jsem přesvědčena, že tráva byla zelenější,
lidi milejší, nebe modřejší a hlavně se na něj
všichni alespoň dívali. Ne jako dnes, kdy už lidé
oči od obrazovky telefonu zvednou jen proto,
aby nezakopli o obrubník.

rakteristických rysů mohou být v každém z nás, jeho živoucí kopie se však
určitě už nikdy nedočkáme. Chtělo by
to proto alespoň tu sochu. A zatímco
Wolker si sedí jako bonviván, Wichterle by měl být zachycen v poklusu,
neboť se dle pamětníků neustále bál,
že něco nestihne. Jeho socha by však
rozhodně neměla být pouze poctou
významnému rodákovi, jehož rodině
v Prostějově znárodnili fabriku, ale zejména jednou z dalších pozitivních inspirací pro každého z nás...

ANALÝZA
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Ahoj všichni,
tak jsem se nedávno dozvěděl, že
pár rádoby pomazaných hlav chce
měnit naši státní hymnu. No už
jsem se dočkal ledasčeho, ovšem
zdá se, že stav blbnutí se zvyšuje
čím dál víc, a čekám, kdy nějaké
nápady a reformy postihnou další
státní symboly - vlajku, oba znaky,
pečeť...
Argument, že je třeba reformy,
aby se hymna prodloužila
a zbojovněla, jsou tak nějak slušně
řečeno mimo mísu. Hymna je
součástí ústavního pořádku státu
a je přesně definován text i noty.
Že autoři Fidlovačky kdysi vymysleli více slok je sice pěkné, ale
nejdříve by se musel sejít ústavní
výbor na základě zákonného
podnětu a celou situaci řešit. Že
si prodloužení přejí představitelé
sportovců, využili k tomu partičku
skladatelů a byly natočeny hned
čtyři verze hymny, je sice hezké,
ale jaksi neprůchozí. Bylo by dobré se zamyslet, kolikrát bude
naše hymna sportovcům hrána.
Ano, máme Ester a chvilkami i pár
dalších zlatých sportovců, ale není
jich zase tolik, aby se kvůli tomu
měnila hymna. A konkrétně otec
Ester, slavný to zpěvák Janek řekl,
že větší prasečinu ještě neslyšel,
takže pro koho se tohle celé děje?
Já osobně mám daleko kacířštější
myšlenku. Hymna bývá písní
spíše bojovnou, a když slyšíte
hymny jiných států, tak to prostě
zní. Píseň z Fidlovačky je sice
pěkná a víme, že byla hymnou
zvolena spontánně, ale do bojovné
národní písně má prostě daleko,
takže budeme předělávat, nebo
lze pouvažovat o úplné změně?
Teď budu jistojistě napaden jako
vlastizrádce, ale zamysleme se.
Chceme prznit to, co máme,
nebo jsme ochotni přijmout
úplnou změnu? Ptal jsem se na to
spoluobčanů a názory jsou tyto.
Nic neměnit, reformátory poslat
do… ústraní a těšit se z toho, když
nějaká ta medaile přijde. A pak si
zazpívat klidně krátkou verzi „Kde
domov můj“. Lid má tedy jasno.
Marty

SLOUPEK

MARTYHO

publicistika
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Všiml jsem si, že silnice v Havlíčkově ulici je zase barevně pomalovaná, tudíž se tam asi začne brzy zase kopat. Vloni byla tato ulice rozkopána
poté, co tam Vodovody a kanalizace rekonstruovaly kanalizační síť. Nevím, kdo v těch místech začne něco opravovat teď, ale zajímalo by mě,
proč se to neudělalo všechno zároveň? To se dvě firmy nedokáží společně s městem domluvit na společném postupu? Připadá mi to tady jako
v Kocourkově!
Jiří Lang, Prostějov
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Konečně se někdo začal zabývat neutěšeným stavem estakády Haná! Ve Večerníku jsem si přečetl, že hned dva náměstci primátorky už upozorňovali Ředitelství silnic a dálnic na to, že dálniční most je ve špatném technickém stavu. Teď by mě zajímalo, co na to ŘSD? Nedávno jsem
s manželkou procházel pod tímto mostem ve Vrahovicích. Po něm na dálnici projížděl kamion a na nás se svrchu začal sypat betonový prach.
Je otázkou času, kdy se estakáda rozpadne a stane se neštěstí. Bude se její technický stav řešit až po nějaké tragédii?
Petr Konšel, Prostějov
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Ještě před dvěma lety jsem tomu chlapci fandila a držela mu palce. Líbilo se mi, jak ve své dětské naivitě kritizoval věci, které do té doby patřily jen do
kompetence dospělých. Proč ne, říkala jsem si tehdy. Proč by mladý člověk nemohl svým pohledem kritizovat práci dospělých? Po pár letech mi ale
jen při vyslovení jména Jakub Čech naskakuje husí kůže a tohoto dnes už mladého muže nemohu ani cítit. Proč? Protože kritika z jeho úst se přeměnila v nenávist, na snahu kohokoliv ponížit, udat ho úřadům, či dokonce policii, nebo na snahu ublížit těm, kteří jsou pro něj jakýmsi soupeřem. Nevím,
co Jakuba Čecha k tomu všemu žene, ale každopádně tento člověk, který ve svém dosud krátkém životě naprosto nic nedokázal, by se nejdříve měl
zamyslet nad sebou a nad svým vlastním přístupem k životu. Vůbec by mi nevadilo, kdybych na nějaký čas o něm neslyšela, protože se tento chlapec
bude na hřišti honit za míčem nebo se honit za děvčaty. To by mu určitě prospělo, jinak z něj bude doživotní udavač a všehoschopný rozbourávač
všeho dobrého.
Božena Dvořáková, Prostějov
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technologie a další drogy. Tohle ovšem
určitě neplatí pro všechny. V poslední
době jsem se shodou okolností krátce po sobě setkal se dvěma mladíky,
jejichž zápal a chuť zlepšovat sebe samotné i svět kolem sebe by mohl být
obrovskou inspirací každému z nás.
Při setkání s nimi totiž člověk velmi
snadno nabyl dojmu, že všude kolem
nás je spousta možností, které jenom
čekají, až je využijeme.
ak student GJW Tomáš Ovad, který se vrátil z mezinárodní studentské soutěže v Číně, tak i student prostějovské průmyslovky David Rozehnal,
který uspěl v celostátní soutěži mladých
stavařů, přitom přistupují ke světu
s vědomím, že mají stále co objevovat.
Od těchto studentů by se nepochybně
mohli „učit“ i někteří vyhořelí kantoři
meditující o tom, proč to všechno vlast-
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Když sleduji v médiích vše kolem nedávné smrti slovenského novináře a jeho dívky, nemohu se zbavit srovnání
se smrtí slovenského redaktora deníku Práce jednatřicetiletého Marcela Samuhela. Ten se začátkem roku 1993
zabýval okolnostmi smrti Přemysla Coufala z Hrubčic,
který byl pravděpodobně umučen komunistickou tajnou policií. Po zveřejnění několika článků týkajících se
tohoto tématu mu bylo vyhrožováno neznámými lidmi. V dubnu téhož roku na turistické výpravě v Tatrách
navždy zmizel. V této souvislosti stojí za pozornost jeho
dopis Generální prokuratuře Slovenska, který odeslal
několik dní před svým zmizením. V něm napsal, že pokud v nejbližších dnech zemře, pak určitě nespáchal sebevraždu. V případě nedávné vraždy slovenského novináře a jeho přítelkyně naděje na objasnění naštěstí stále
žije, na rozdíl od smrti novináře Samuhela a statečného
hrubčického občana Přemysla Coufala.
Arnošt Lejsal, Hrubčice
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tto Wichterle byl neobyčejně
pracovitý a zodpovědný, na druhou stranu nikdy neustrnul v kolejích
věčného opakování. Na věci kolem sebe
se díval jako dítě na novou hračku. Svět
mu byl tajuplným hřištěm, na kterém
se dá věda dělat vždy a všude. Nikoliv
náhodou přišel na nápad na odstřeďování gelu pro kontaktní čočky při
míchání kávy a následně si na to sám
sestavil stroj z dětské stavebnice Merkur, kterou koupil synům na Vánoce.
odobně okouzlený elán lidem
často chybí. Například třetina
žáků dvouletých učebních oborů vzdělání vůbec nedokončí. Důvodem přitom není fakt, že by školu nebyli schopni zvládnout, ale to, že se jim prostě
nechce, nudí je a nevidí v ní žádný smysl.
Útěchu pak často hledají ve výletech do
umělých rájů, které jim nabízí moderní
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„Otto si potrpěl na kvalitu a novinky. V tomhle byl jako kluk. Víte,
co mi dovezl ze své první cesty do Německa? Plastový kbelík!“
Takto vzpomínala v jednom z rozhovorů Linda Wichterlová
na svého manžela Ottu. Letos v srpnu uplyne dvacet let od
chvíle, co světoznámý český vynálezce zemřel na své chatě ve
Stražisku. V této souvislosti se nabízí otázka, kdy prostějovskému rodákovi konečně necháme postavit sochu a zda se mezi
mladými Prostějovany najde jeho nástupce.

Ať už jste ve vlaku, jdete po ulici, stojíte na zastávce, nebo sedíte v čekárně u lékaře, jen těžko
se vám poštěstí zahlédnout člověka, který by
za celou dobu vašeho setkání nevytáhl telefon,
celou dobu do něj nezíral nebo si nepotřeboval
„nutně“ někomu zavolat, či odepsat. Bohužel
většinou patřím mezi tyto lidi taky, kromě chvil,
kdy se můj přístroj rozhodne vybít a nereagovat, dokud není zase v klidu napájen z elektřiny.
To přesně se mi stalo před týdnem. Mobil vybitý
na nula procent. Nenapadlo by mě panikařit,
prostě jsem jej dala na nabíječku, však ať si
v klidu odpočine. Čekala jsem dvě hodiny, tři,
čtyři…, nakonec celý den, abych večer dorazila na náš studentský byt a zjistila, že mobil
nejenže nenaběhne a nezapne se, ale dokonce
nám majitel odpojil wifi a já jsem tak zůstala
úplně odříznuta od světa. No jo, jenže co teď?
Starý natahovací nebo digitální budík
jsem nikdy neměla, spolubydlící odjely a já
potřebovala nějak fungovat. Večer jsem se
měla sejít s kamarády, pozítří vstávat do práce.
Přepadla mě panika, jakou zná asi každý
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VYROSTE V PROSTĚJOVĚ NOVÝ WICHTERLE?

Když jsem se vloni na podzim poprvé dozvěděl o plánu vytvořit sochu Jiřího Wolkera, která bude usazena
na lavičku před jeho rodným domem na náměstí T.
G. Masaryka, bral jsem to spíše jako dobrý vtip hodný
pousmání. Postupem času jsem ale přišel na to, že jde
opravdu o mazaný plán. K čemu je dobrý?
To je jednoduché. Už drahnou dobu si všemožní páni
konšelé lámou hlavy nad tím, jak oživit centrum města.
Jak sem stáhnout lidi ze supermarketů na periferiích
Prostějova, jak přilákat turisty. A k tomu může být i Jiří
Wolker prospěšný i po své smrti! Hlavně proto že si
celý projekt vzal pod palec uznávaný architekt Miloš
Karásek. Ten už právě teď chystá další laskominu, a to
čůrající Hanačku, která má „čapět“ u Zlaté brány. Další
tahák pro turisty i zvědavé Prostějovany!
Takže i já jsem změnil názor, nejde ani o nemístný vtip,
ani o výstřelek. I takové „ptákoviny“ zcela jistě přinesou
městu kladné bodíky u lidí přijíždějících do Prostějova.
Teď už by mi popravdě řečeno nevadilo snad ani to,
kdyby ve Vrahovicích postavili maketu OP Prostějov
s nápisem - tady pracovalo šest tisíc lidí...

i po smrti

prospěšný

Málokdo je !"#! !>$-74#*

Michal
KADLEC
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seriál Večerníku

JÍME, PIJEME,
EXKLUZIVNÍ
HODNOTÍME...
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH 29. díl
RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
Devětadvacátým kláním dnes pokračuje seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, v němž se už půldruhého roku
věnujeme kvalitě a servisu, který návštěvníkům nabízí regionální gastronomie. A jak je známo, celý monitoring je rozdělen na dvě samostatné, leč souběžně probíhající části. Díváme se totiž„na zoubek“ nejen restauracím, ale chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo než na večeři do komfortnějšího podniku. Mezitím pro vás čas od času připravujeme jisté překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánské
restaurace a monitoringu Hanáckých slavností či vánočních trhů.
Zatímco historie celého projektu začíná být již pořádně košatá a nezadržitelně míří ke svému třetímu
jubileu, na svůj start čekají další doprovodné soutěže. Již příště spustíme avizovanou čtenářskou
soutěž a brzy také započne „NÁVRAT ZPÁTKY“ aneb revize a srovnání míst, které už jsme stačili
navštívit. A to bude teprve zajímavé počtení...
Připomeňme si, že vše odstartovaly dvě pilotní části na konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli
v lednu nadcházejícího letopočtu, načež druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme
se premiérově vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme v pravidelném rytmu střídání, přičemž
příjemným oživením navíc se staly výše zmíněné bonusy.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech osmadvacet doposud zveřejněných
dílů. Teď už ale pojďme do hostince, do něhož se šlo na pivo ještě před válkou...

<  BC  C <D
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Webové stránky jsou přehledně a logicky
seřazené, fotografie vám dovolí prohlédnout si interiér a zvážit, jestli se tam vydáte. Stránky jsou stručné, to by tak moc nevadilo, ale co vadí, a to poměrně dost, je
skutečnost, že po rozkliknutí menu objevíte tři týdny starý jídelní lístek polední
nabídky! Mezi třemi aktualitami nás
mohla zaujmout jen nabídka pátečního
a sobotního grilu, další informace byly
o otevření nových webových stránek,
na které jsme se právě dívali, a o nabídce
místa servírky/číšníka. To je podle našeho názoru škoda. Řada lidí pracujících
v centru se rozhoduje, kam zajde na oběd
právě podle aktuální nabídky zhlédnuté
na internetových stránkách. Naštěstí na
webu existují i jiné zdroje, kde lze nalézt
aktuální informaci, ale je to zbytečná
vada na kráse...

+& , *- 
*" *-
Lidový dům je na Vápenici naproti Smetanovým sadům dobře viditelný, přímo
u něj je zastávka MHD - směrem na
Plumlovskou. Parkoviště nehledejte, ve
dvoře jsou sice asi tři místa, ale příjezd
z frekventované ulice není jednoduchý,
průjezd úzký a místa jsou stejně často obsazená. Šedivá letitá fasáda domu, která
pamatuje ještě socialistické období, nijak
neupoutá. Velkoplošná okna, kterými
je vidět dovnitř do lokálu, bílá písmena
„Lidový dům“, logo podniku a tři černé reklamní tabule s nabídkou piv, vás
ovšem nenechají na pochybách, že jste
na správném místě.
Do hostince se vstupuje poměrně nevábným průjezdem na dvůr, nalevo po
několika schůdcích, a stejně málo váb-

nými původními dveřmi do mezidveří.
Dalšími pak již vkročíte k místnosti s výčepem. I tam na vás dýchne socialistická
atmosféra sedmdesátých let minulého
století. Nad výčepním pultem visí fotografie normalizačního prezidenta Gustáva Husáka, kterou si my středně starší
pamatujeme ze škol. Ve výčepu je pouze
jediný, zřejmě „štamgastský“ stůl. Nalevo
se širokým sloupovým vstupem prochází do lokálu, napravo je v létě dvoukřídlovými přímý přístup na zahrádku
ve dvoře. K té se z ulice ovšem můžete
dostat přímo domovním průchodem.
Za lokálem, ve kterém je odhadem něco
přes padesát míst, je salónek s jediným,
zato ale opravdu velkým stolem, kolem
kterého si sedne až čtrnáct hostů.
Všechny místnosti hostince Lidového
domu působí jednotným dojmem. Světlé, čisté, nově vymalované stěny, zajímavě
řešené osvětlení, masivní dřevěné stoly
bez prostírání s lavicemi nebo židlemi.
I výzdoba, přestože je složena ze tří okruhů, působí poměrně sladěně. Nejvíce nás
upoutaly kopie vyobrazení prostějovských pohostinských zařízení převzaté
z knihy „Místopis prostějovských hostinců a spolkových domů“. Další výzdobu
tvoří různé předměty z období dětství
dnešních padesátníků či šedesátníků nástěnné školní mapy, mechanický psací
stroj Consul, přenosná televize Tesla,
staré pivní láhve či hliníkové štěně s ruční
pípou, jako z filmu Slavnosti sněženek.
Poslední skupinu tvoří krásné a barevně
vyvedené plechové reklamní cedule našich pivovarů. Stylovým doplňkem jsou
kamna s dlouhým kouřovodem a skutečným teplým ohněm. V zimě zahřeje
již pohled na ně. Ani tam však nechybí
dnes v hospodách patrně nezbytná velkoplošná televize. Podobně je zařízen
i salonek.

Neopomeneme ani na venkovní letní
zahrádku, která je ve dvoře, s přímým
vstupem z výčepu. Na zahrádku se také
chodí kouřit. Vypadá ovšem docela příjemně a zvláště za horkých letních dnů
tam je jistě příjemněji než uvnitř.

 & " .
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V nabídce piva patří hostinec k prostějovskému nadprůměru. Již venkovní
vývěsní tabule prezentují šest druhů
piv a realita tomu odpovídá. Podnik se
zaměřuje zejména na menší pivovary
a pravidelně obměňuje svou paletu nabídky. Při naší první návštěvě byly na
čepu: chotěbořská 10° a 12°, jedenáctka
z Poličky, 12° ležák z pivovaru Poutník
v Pelhřimově a 13° speciál Masopust
z chlumeckého pivovaru. Při druhé
návštěvě nahradila Masopust světlá třináctka speciál hanušovického pivovaru
Holba. Pivo je dobře ošetřené, správně
vychlazené, podávané ve značkových
sklenicích. Ochutnali jsme tři druhy: jedenáctku z Poličky, která má výrazný říz,
hořkou a mírně ostrou chuť; příjemné
pivo. Dvanáctka Poutník upoutala jemnou pěnou, hladkou příjemnou chutí,
plností bez přílišné hořkosti. Speciál
Masopust je polotmavé, lehce nakyslé
pivo, kterých bychom určitě nevypili
pět v řadě, ale za ochutnání pro svou
odlišnost rozhodně stálo. Nabídku piv
hodnotíme velmi kladně. Škoda že
nealkoholické je k dispozici pouze
lahvové, k polednímu menu by přišlo malé pivo bez alkoholu vhod.
Nabídka lihovin i nealko nápojů je v obvyklé šíři, nezaznamenali jsme žádné
speciality či neobvyklosti. S potěšením
vítáme točenou
originální Kofolu

RaS resumé
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EXCELENTNÍ

Mimořádný zážitek, široká
nabídka i kvalita čepovaných piv nemá chybu, stejně jako nabídka
malých jídel k zakousnutí. Přátelský personál, originální interiér je bonusem. Nechce se vám odtud odejít. PROSTĚJOVSKÝ Večerník vřele doporučuje.

3

DOBRÉ

Průměr po všech stránkách. Dva
až tři druhy piva na čepu, čisté
trubky, personál se snaží, k pivu dostanete
i něco málo k zakousnutí, ale moc vybírat si
nemůžete. Čistota sociálních zařízení ujde
i v pozdějších hodinách. Ale jakoby tomu
něco málo ve všech směrech chybělo...

4 VELMI DOBRÉ

2

Slušná nabídka piv (čtyři a více), obsluhu
její práce viditelně těší, je rychlá a vstřícná.
Pořádek a čistota v lokále i na WC je samozřejmostí. Výběr z několika malých jídel k zakousnutí. Stylové vybavení. Bez obav, že si
trhnete ostudu, lze sem pozvat i vzácné hosty.

Prakticky žádný výběr piva, obsluha se tváří
otráveně, v nabídce nic k zakousnutí - skládanky a brambůrky se nepočítají... Prostředí
WC je na hraně použitelnosti. A tak stěží zde
strávíte příjemný večer, opakovaně už vůbec
ne. Navštívit jednou a v krizi stačí.

SNESITELNÉ

V dnešním hodnocení se budeme věnovat dalšímu z tradičních prostějovských hostinců, nazývanému mezi jeho přívrnivci „Liďák“. V Místopisu prostějovských hospod se můžeme dočíst, že
dům si na svém pozemku v prostoru Vápenice postavila strana lidová již roku 1911. Na dvoupatrovou budovu byl přestavěn v roce 1935, kdy začíná historie známého hostince. Největší slávu
zažil zřejmě v šedesátých a sedmdesátých letech, kdy se „Liďák“ stal jednou z bašt prostějovské
alternativní kultury. Po listopadové revoluci tam pohostinská činnost skončila a prostory byly
pronajaty obchodním firmám.
Nová éra restauračních služeb začala v roce 2015. Partě přátel se v létě před třemi lety za pomoci spřízněných hostů podařilo obnovit pohostinský večerní provoz, v pátek a v sobotu s grilem.
Před rokem přibylo i polední menu. Podnik láká mimo jiné širokou nabídkou piv a tradiční
hospodskou pohodovou atmosférou. Na léto, kdy je ve dvoře v provozu zahrádka, připravuje
rozšíření dnů, ve kterých nabízí grilované speciality.
Podle stávající skladby služeb, kdy Lidový dům nabízí teplé jídlo pouze v rámci poledního menu
a po čtrnácté hodině dostanete již jen „něco k pivu“, řadíme podnik mezi hostince.

a také skutečnost, že podnik vyhověl
módní vlně zájmu o karibské a další
latinsko-americké rumy. Nabídku vína
jsme nezkoumali, tentokrát jsme dali
přednost pivu.
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V běžné dny (pondělí až čtvrtek a neděle) dostanete k pivu pouze obvyklého utopence či nakládaný hermelín.
Utopenec byl „průmyslový“ (z velkovýroby, jak jsme zmínili již v dřívějších
hodnoceních), ale dobrý; hermelín se
zdál z místní kuchyně (ale neověřovali jsme to) a také nám chutnal. Pak už
jsou k dispozici jen nějaké brambůrky
či tyčinky. Testování nabídky pátečního a sobotního grilu jsme si nechali
na příště.
Hostinec vaří v pracovní dny jednu
polévku a čtyři druhy jídel, které tvoří
polední menu. Kromě toho si můžete
vybrat ze šesti stálých jídel, jako například
vepřový či kuřecí plátek, stejně tak smažené řízky a dva druhy smaženého sýra.
Jídla z menu jsou opravdu chutná,
porce přiměřené a pro menší jedlíky nabízí podnik i poloviční nadílku. Cena za plnou porci se pohybuje
od 89 Kč do 99 Kč. Při polední ověřovací návštěvě jsme ochutnali hovězí
azu po tatarsku s bramboráčky a segedínský guláš. S oběma jídly jsme byli
spokojeni. Samozřejmě od poledního
menu při dané ceně nelze čekat velký
kulinářský zážitek, ale jídlo je poctivé,
chutné, nabídka pestrá.

*
 *
Když naše dvojice přišla na podvečerní návštěvu, byly v hospodě obsazeny pouze tři stoly a celý lokál stihla
obsloužit jediná servírka. Byla milá,
vstřícná a rychlá. Postupně hostů

Hostinec v Lidovém domě patří mezi ty lepší svého druhu
v Prostějově. Nabízí pestrou a proměnlivou paletu dobrých
piv. V poledne se dobře a poměrně levně najíte, večer si v pohodovém prostředí můžete popovídat s přáteli. Svým retro
zařízením navazuje na tradici a přitom nabízí pohostinské
služby na současné úrovni. Vidíme jistě i rezervy - hlavně
aktualizované a širší webové stránky nebo lehce pestřejší
nabídka studených jídel a dostupnost alespoň jednoho teplého jídla večer (guláš nebo kvalitní teplá sekaná), by podle
našeho názoru podniku prospěly. Proto pr tentokrát průměr.

3hvězdy
přibývalo, i stůl u výčepu se zaplnil.
Dokonce byl obsazen salónek; jak
jsme později zjistili, probíhala v něm
pravidelná schůzka výboru turistického klubu. To už obsluhovaly servírky
dvě za podpory výčepního a zřejmě
současně i provozního. Obsluha byla
stále rychlá, usměvavá, rychle splnila
naši objednávku a dodala obratem asi
nepříliš často požadovaný čaj.
Díky vysoké návštěvě bylo v lokále hlučněji, ale panovala tam
pohoda, lze říci až domácká atmosféra. Tu příjemně podporoval žár
z kamen, kolem kterých jsme chodili
na onu místnost.
Jako rychlou a přívětivou jsme hodnotili i obsluhu v poledne, kdy je hostů víc
a rozmanitost objednávek širší.


 
Na toalety se jde kolem výčepu krátkou chodbou. Obě místnosti jsou
jasně označeny pěknou minivitráží.
I když stejně jako fasáda vás vybavení
WC vrací do dob reálného socialismu
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které jsme ,   -  &&&
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VYHNĚTE SE

Pivo mizerné, stejně jako vzhled
lokálu a čistota záchodů. Najíst se
není z čeho, obsluha nevlídná a neochotná, jako bonus mohou sloužit obtěžující
opilci. Hospoda akceptovatelná snad jen
jako první pomoc před smrtí z dehydratace. Dobrá rada: odtud rychle pryč.

MINULÉ DÍLY
NAŠICH NÁVŠTĚV
NAJDETE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ
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JAK SE VÁM LÍBÍ
V RESTAURACI U CHMELU?
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Zdroj: www.vecernikpv.cz
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(bílé kachlíky, bílé postarší umývadlo,
plechové zárubně v barvě slonové
kosti), nelze jim nic vytknout. Jsou
čisté, umývadlo s teplou vodou a zásobou tekutého mýdla a papírových
ručníků, prostě vše, jak má být.
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Provozovateli hostince v Lidovém
domě se podle našeho názoru podařilo vypořádat se s problémy obnovení hostinského provozu v bývalém
vyhlášeném podniku, jehož úroveň
i pověst v posledních letech provozu
před uzavřením dost utrpěly. Nesnaží se působit luxusně, vnitřní vybavení je skromné, ale přiměřené,
stylové a vtipné. Nabídka je na hostinec dostatečná, a co se týká piva,
nadprůměrná. Kvalita jak piva, tak
poledního jídla je velmi dobrá, úroveň servisu také, obsluha je korektní,
snaživá a vstřícná. I když interiér je
laděn do retro stylu, obsluha i provoz
odpovídají dnešním moderním standardům a očekáváním.
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aneb jsme
s vámi
Konicko  Kostelecko  Němčicko  Plumlovsko  Protivanovsko u toho...

RYCHLÝ
NÍK

POLICIE DOPADLA TELEVIZNÍHO FANTOMA!
Bývalý atlet se vloupal do 44 chat mezi Stražiskem a Zdětínem

PROSTĚJOVSKO Už od léta loňského roku trápila chataře
v západní části Prostějovska takzvaná škodná. Mezi lidmi už
dokonce vznikala panika, vždyť až do února letošního roku
došlo v okolí Zdětína a Stražiska k více než čtyřem desítkám
vloupání do rekreačních zařízení. Na případu pracovali společně policisté z obvodních oddělení Prostějov 2, Plumlov a také
prostějovští kriminalisté. Půlroční poctivá práce se nakonec
vyplatila, dopadený pachatel pak skrýval nejedno překvapení.
Jednapadesátiletý chlapík z Olomouce kradl hlavně televizory, proto mu policisté říkali televizní fantom...
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal KADLEC
Uplynulý pátek ráno uspořádali
prostějovští policisté tiskovou konferenci, na které se pochlubili svými
výsledky a hlavně úspěšným dopadením sériového vykradače chat.
„V době od 8. srpna 2017 do února
letošního roku jsme přijali množství oznámení o vloupáních do chat
v chatových lokalitách mezi obcemi
Zdětín a Stražisko. Pachatel se do
objektů většinou vloupával po násilném překonání vstupních dveří či
oken. Ke skutkům docházelo na pomezí územní působnosti tří obvodních oddělení - Prostějov 2, Plumlov
a Konice. Policisté uvedených oddělení se na tuto problematiku zaměřili

prováděním preventivní hlídkové
činnosti, kontrolou osob a vozidel
v uvedených lokalitách a v rámci
prověřování již oznámených skutků.
Také byl vytipován okruh možných
pachatelů,“ poznamenal František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
Dne 12. února před půlnocí byl jeden z takto vytipovaných podezřelých mužů policisty kontrolován poblíž chatové oblasti. Ihned zde byly
posíleny hlídky a následujícího dne
v 6:15 hodin byl jednapadesátiletý
recidivista zadržen, načež u něj policisté zajistili velkou sportovní tašku
s množstvím odcizených předmětů.
„Tu noc jsem na daném místě hlídkoval i já sám. Těsně po šesté dorazil
kolega a společně jsme pak spatřili
muže, který měl na hlavě svítilnu.
O té jsme věděli, že byla také ukradena. Muž měl na zádech batoh plný
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dalších nakradených věcí. Dlouho
nezapíral a postupně se přiznal k desítkám vloupání,“ neskrýval spokojenost nad zdárně vyřešeným případem Petr Kočíř, vedoucí obvodního
oddělení Prostějov 2.

Zajímavé je, že trvalé bydliště
má tento zloděj na Olomoucku
a na Prostějovsko chodil vykrádat
chaty pěšky. „Od kolegů z Olomouce jsme se dozvěděli, že býval
dříve velice zdatným atletem, do-

konce běhal maraton. Přesto jsme
ho ale nakonec dopadli,“ usmíval
se Kočíř.
S ohledem na přesah oblastí s napadenými chatami do územní působnosti
tří obvodních oddělení, se vedení vyšetřování ujalo prostějovské oddělení
obecné kriminality. „Během krátké
doby se podezřelý pod tíhou důkazů
přiznal ke vloupáním do čtyřiadvaceti
chat a byl umístěn do vazby. V rámci
pokračujícího vyšetřování pak muž
přiznal dalších dvacet skutků. V pěti
chatových oblastech způsobil škodu
bezmála 160 tisíc korun odcizením
věcí a více než 90 tisíc korun poškozením na majetku. Mezi odcizené
věci patří například patnáct televizorů, čtyři set-top-boxy, dva monitory,
domácí kino, notebook, mikrovlnná
trouba, motorová pila, jízdní kolo, dalekohled či potraviny,“ prozradil Leo
Haluza, šéf prostějovské kriminálky.
Ten si pochvaloval výbornou spolupráci s kolegy hned tří obvodních
oddělení. „Policisté vnější služby odvedli vynikající a poctivou práci.“
Pro své jednání byl čtrnáctkrát
trestaný recidivista z Olomouce
obviněn z přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže,
za což mu hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let. Chataři
z okolí Zdětína a Stražiska si tak
konečně vydechnou!

@ DD-  " ;
zjistili jsme
MALÉ HRADISKO V minulém vydání jsme vás informovali
o sebevraždě Waldemara Malíka, který se dostal do hledáčku
celostátních médií díky tomu, že
v červenci 2016 brutálně napadl
herečku Veroniku Zelníčkovou
známou ze seriálu TV Nova Ordinace v růžové zahradě. Přestože měl odsouzený muž až do své
smrti trvalé bydliště v Malém Hradisku, jak Večerník zjistil, mnoho
času v obci nestrávil...

Milovník metalu Waldemar Malík se
do Malého Hradiska i se svojí přítelkyní přestěhoval zhruba před čtyřmi roky. „Přišli zřejmě odněkud od
Prahy. Bydleli tu zhruba půl roku, pak
dům prodali a odstěhovali se pryč,“
prozradil starosta Malého Hradiska
Marian Fiedler s tím, že vše se neobešlo bez problémů. „Pan Malík si totiž
nechal trvalé bydliště v Hradisku,
přestože se tu už fyzicky nezdržoval
a na opakované výzvy nijak nereagoval. Byl to problém zejména pro nové
majitele domu. Museli jsme zahájit
řízení, aby se nám jej podařilo úředně přestěhovat na ohlašovnu, v tomto případě tedy na náš obecní úřad,“

přidal starosta, který o možných násilnických sklonech někdejšího obyvatele obce nic nevěděl. „Nikdo ho
tu neznal, s nikým se nestýkal. Já sám
jsem ho viděl asi jen třikrát,“ přiznal
Večerníku Marian Fiedler.
Malík byl loni v květnu odsouzen
k osmiletému trestu vězení za napadení herečky Veroniky Zelníčkové, na kterou zaútočil ve zkušebně skupiny Anacreon v obci
na Kladensku. Nejprve ji razantně
uhodil půllitrem zezadu do hlavy,
když se napadená bránila a začala
křičet, tak ji opakovaně udeřil plnou lahví piva a nakonec ji začal
škrtit.

Herečce se vzápětí podařilo utéct.
Do té doby přitom měli oba kamarádský vztah. Zatímco herečka
si příčinu útoku nedokázala
vysvětlit, Malík uvedl, že mu
vadil její křik. Nepomohl si
ani tím, že jí po útoku ukradl
peněženku s doklady, platební
kartou a deseti tisíci v hotovosti. A to nebylo vše, za co byl
odsouzen. Dopustil se totiž také
podvodu, když si vypůjčil fotoaparát za více jak šedesát tisíc korun,
aby jej v zastavárně prodal za ani ne
polovinu této částky.
Nakonec jeho život skončil za mřížemi, kde vše sám ukončil... (mls)
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Sokolovna se po
opravì rozšíøí
Konice (mls) - Loni v srpnu se rozběhla rozsáhlá rekonstrukce sokolovny v Konici. Probíhající stavební
ruch na jedné z dominant města
nelze přehlédnout. Už nyní je jasně
patrné, že nepůjde pouze o prostou
opravu zchátralé budovy. „Proběhly
i bourací práce týkající se části přístavby, která vznikla před třiceti lety.
Sokolovna se ovšem v budoucnu
celkově rozšíří tak, aby kapacitně
lépe vyhovovala potřebám našich
občanů,“ potvrdil Večerníku starosta Konice František Novák. Realizace projektu nového komunitního
centra, které by mělo ze sokolovny
vzniknout, přijde na zhruba pětadvacet milionů korun. Hotovo by
mělo být v říjnu příštího roku.

Koupalištì se chystá
na sezónu
Stražisko (mls) - Přípravy na novou sezónu koupaliště ve Stražisku
se ani letos neobešly bez investic.
Obec musela nechat vyměnit popraskané sběrače nečistot. Nové
přišly na 70 000 korun bez DPH.
Do zahájení sezóny ještě zbývá
opravit malý bazén, ve kterém popraskala fólie.

Nové dopravní
znaèení
Nezamyslice (mls) - Hned jedenáct nových značek přibude
v Nezamyslicích, o které vedení
městysy požádalo v souvislosti s potřebou zlepšení organizace dopravy.
V dohledné době mimo jiné nebudou moci vjet nákladní auta z ulice
1. máje do ulice Tjabinova dále
pak směrem k sídlišti Trávníky či
ke zdravotnímu středisku a poště.
V posledním případě bude
zákaz vjezdu platit i pro osobáky.
V místní části Těšice také přibude
na křižovatce zrcadlo pro zlepšení
rozhledu.

Dotace na úsporná
svìtla
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Čelechovice na Hané (mls) - Ministerstvo průmyslu a obchodu přiznalo Čelechovicím na Hané dotaci
ve výši 782 677 korun na rekonstrukci svítidel veřejného osvětlení. Stávající svítidla v obci se tak ještě letos
budou měnit za nová, která budou
úspornější.

PŘEMYSLOVICE
OBSAZUJÍ
CIKÁNI
ZE
SLOVENSKA
„Celá obec ošklivě doplácí na obchod s chudobou,“
➢ z titulní strany

PŘEMYSLOVICE Podle starosty
se Přemyslovice staly terčem obchodníků s chudobou. „V posledních letech došlo k zakoupení několika prázdných rodinných domů
podnikateli, kteří do nich stěhují
nájemníky zejména z řad sociálně
slabých romských rodin, a to nejen
z České republiky, ale hlavně ze
Slovenska. Celkem bylo takto zakoupeno jedenáct domů, kde bydlí nejméně pětasedmdesát osob.
Předpokládáme, že jich bude výrazně více, jejich přesný počet nelze
určit, jelikož do těchto domů přijíždějí různé dlouhodobé návštěvy,“
nastínil aktuální situaci Lubomír
Štaffa, starosta Přemyslovic.
Starousedlíci se tak čím dál častěji
musí potýkat s hlukem, nadávkami,
odpadky, zápachem a nepořádkem,

bije na poplach starosta obce
na které dosud nebyli zvyklí. „Setkávám se s velkým množstvím stížností
ze strany občanů Přemyslovic, kteří
bydlí vedle těchto přistěhovaných
romských občanů. Směřují zejména
na rušení nočního klidu a nepořádek
v okolí jejich domů. Dochází rovněž
k drobným, ale opakovaným krádežím ovoce a zeleniny. Romské děti
pak slovně útočí na místní. Tohle vše
se projevuje už minimálně poslední
tři roky, loni se však situace ještě výrazně zhoršila,“ potvrdil Štaffa nepříliš dobrou atmosféru v obci.
Jeho slova fakticky potvrzuje i vyjádření policistů z obvodního oddělení Konice, které má na starost
celkem 55 obcí. Pouze ve dvou
z nich došlo za posledních pět let
ke zvýšení kriminality. Kromě
Přemyslovic jde ještě o Stražisko.

Ze statistik vyplývá, že se počet trestných činů spáchaných v Přemyslovicích během uplynulého roku ve srovnání s rokem 2012 téměř zdvojnásobil.
Ve Stražisku byla situace obdobná.
I proto tato obec koncem loňského
roku jako první v Olomouckém kraji
prosadila vyhlášku proti nepřizpůsobivým obyvatelům tamější ubytovny.
Opatření o vyhlášení oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích
jevů znamenalo, že lidé, kteří se do ní
nově přistěhovali, nemají nárok na doplatek na bydlení.
O to samé se pokusili v Přemyslovicích, se svojí žádostí však narazili.
Odbor sociálních věcí prostějovského magistrátu totiž vyjádřil obavu, že
by se opatření mohlo dotknout i lidí,
kteří sice dlouhodobě pobírají příspěvek na bydlení, nicméně se zvýšením

kriminality v obci za poslední roky
nemají nic společného. Konkrétně se
opírá o vyjádření dvou romských žen,
které bydlí v pronajatých domech
a byl jim přiznán doplatek na bydlení.
V případě ztráty nároku na tuto dávku by jim dle jejich slov reálně hrozila
ztráta bydlení, přestože v obci žijí více
než osm a třináct let. „Posuzování
míry zvýšenosti výskytu sociálně nežádoucích jevů pouze s ohledem na
jejich koncentraci v určité lokalitě je
dle názoru úřadu nedostatečné,“ vyjádřil se v jinak poněkud krkolomném
zdůvodnění Jaroslav Svozil, vedoucí
odboru sociálních věcí prostějovského magistrátu. „Toto rozhodnutí se
nám určitě nelíbí. Aktuálně hledáme
právní cesty, jak postupovat dál,“ okomentoval zprávu magistrátu starosta
Přemyslovic.
(mls)



Některé děti se učí,
jiné se poflakují...
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
PŘEMYSLOVICE Pátek dopoledne. Zatímco z budovy školy
v Přemyslovicích, kde právě probíhá přestávka, je slyšet hluk dětí,
kousek od ní prochází odhadem
dvanáctiletá dívka romského původu. Před chvíli vyšla ze zanedbaného domu s otevřenými okny.
Školní tašku na zádech nenese
a sama od sebe Večerník oslovuje...

„Jak to, že nejsi ve škole?“ ptáme
se. „Já jsem byla, byli jsme dneska
s paní učitelkou v lese,“ reaguje a je
otázkou, nakolik se jí dá věřit to, že
by „lesní vyučování“ skončilo už
před jedenáctou hodinou dopolední. Když se děvčete zeptám, do
které chodí třídy, její odpověď už
zní důvěryhodněji: „Do třetí. Hned
v první jsem totiž dvakrát propadla...,“ říká a mizí na dvoře jiného
stavení. Z něj po nějakém čase vychází zhruba desetičlenná skupinka
cikánských dětí školního i předškolního věku, které se následně poflakují kolem školy, kde přitom stále
probíhá vyučování...
(mls)
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Z přečinu zpronevěry podezírají
koničtí policisté pětadvacetiletého
muže z obce na Konicku. Tohoto
skutku se měl podezřelý dopustit
tím, že v září roku 2017 měl v jedné
z konických firem převzít počítačové
komponenty a sestavit z nich sestavu určenou k těžbě virtuální měny
bitcoin. Podezřelý tak však neučinil
a většinu převzatých počítačových
dílů měl za částku 20 000 korun prodat neznámému muži v Olomouci.
Základní desku a skříň pak vrátil
oprávněnému majiteli. Svým činem
měl podezřelý na základě znaleckých
posudků způsobit škodu vyčíslenou
na více než 70 000 korun.

Bitcoiny nebudou!

V pátek 20. dubna dvě hodiny před
půlnocí jel sedmapadesátiletý řidič
s vozidlem Mazda v katastru obce
Vřesovice. Po najetí do křižovatky ve
směru jízdy od Hradčan na Vřesovice
z důvodu rychlé jízdy nezvládl řízení
a s autem vyjel mimo křižovatku, kde
čelně narazil do travnatého břehu.
Muž byl z místa nehody převezen do
prostějovské nemocnice, kde byl jednorázově ošetřen. Šetřením policistů
se zjistilo, že muž nebyl za jízdy připoután. Použití alkoholu před jízdou
se nepotvrdilo a škoda na vozidle byla
vyčíslena na 1 000 korun.

Čelem do břehu

Přes noc z pondělí 16. na úterý 17.
dubna se dosud nezjištěný pachatel vloupal do firemní provozovny
v Brodku u Prostějova. Pachatel do
objektu vnikl po násilném překonání okna v prvním patře. V budově se
poté za použití násilí vloupal do kanceláře, ze které odcizil finanční hotovost bezmála 83 000 korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže.

Hotovost z kanceláře

V nabídce internetové inzerce si
v srpnu minulého roku vyhlédl pětapadesátiletý muž z Němčic nad Hanou nákladní automobil značky Avia.
Po komunikaci s domnělým prodejcem mu poslal zálohu ve výši 10 000
korun. Po obdržení platby „prodejce“ přestal se zájemcem komunikovat a stal se nekontaktním. Proto muž
pojal podezření, že se stal obětí podvodu a věc oznámil policistům. Ti ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu podvodu.

Naletěl podvodníkovi

Předminulou neděli 15. dubna před
polednem oznámil šedesátiletý
muž, že na dně vypuštěného rybníka u Nivy nalezl obnažený, zřejmě
obranný granát s viditelnou pojistkou. Muž byl operačním důstojníkem poučen, že se předmětu nemá
dotýkat a má zabránit v přístupu
k němu i dalším osobám. Na místo
vyslaná hlídka ověřila, že se jedná
o vojenskou munici a přivolala policejního pyrotechnika. Ten nález klasifikoval jako ruční granát jugoslávské výroby a převzal ho k odborné
likvidaci.

Granát v rybníku
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Jakub ČERMÁK

za přispění Petra Kozáka
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byla převezena do prostějovské nemocnice,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění dalších osob naštěstí nedošlo. Výše způsobené hmotné škody

byla předběžně vyčíslena na 60 tisíc
korun. Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. „Příčiny, okolnosti i míra
zavinění jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil Kořínek.
(mik)
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KOSTELEC NA HANÉ Zatím není
jasné, co bylo příčinou dopravní
nehody, ke které došlo na jedné
z křižovatek v Kostelci na Hané.
Obávaný pátek třináctého ale za to
rozhodně nemohl. Řidička škodovky narazila čelní částí auta do jiného
osobního auta a se zraněním byla
sanitkou převezena do nemocnice.
„V pátek třináctého dubna před šestnáctou hodinou došlo v křižovatce
ulic Smržické a 8. května v Kostelci na
Hané k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Jednadvacetiletý řidič Renault Kangoo se rozjel od pravého okraje vozovky v době, kdy stejnou
ulicí ve stejném směru řídila sedmatřicetiletá žena vůz Škoda Fabia. Z dosud přesně nezjištěných příčin došlo
ke střetu přední části Fabie s levým
bokem Renaultu. Řidička škodovky
při střetu utrpěla zranění, se kterým

BYLI JSME
U TOHO

KDO BYL ALOISE KOLÍSEK?

Alois Kolísek se narodil v rodině, kde z jedenácti sourozenců celkem šest bratrů zasvětilo své životy kněžské službě. Rodina Kolískova tím drží primát
v počtu kněžských potomků. Jejich matka Marianna Kolísková za to obdržela v roce 1898 pochvalné uznání od císaře Františka Josefa I. a od papeže
Pia X. dostala v roce 1905 stříbrnou medaili.
Po studiích na gymnáziu v biskupském semináři v Brně přijal Dr. Kolísek
v roce 1891 kněžské svěcení. Projevoval zájem o umění, filozofii, teologii
a jazyky. Mezi jeho rozsáhlé jazykové znalosti patřily zejména slovenština,
němčina, angličtina, francouzština, italština, maďarština a latina.
Měl možnost studovat v Římě, kde navštěvoval Urbanovu univerzitu a Akademii sv. Tomáše Akvinského. V roce 1893 získal doktorát filozofie. Po návratu na Moravu působil do roku 1918 jako profesor na gymnáziu v Hodoníně. Byl známý jako milovník a znalec slovenské lidové písně.
Od roku 1919 žil v Bratislavě, kde byl jmenován profesorem slovenské literatury a estetiky na bohoslovecké fakultě. Organizoval koncerty, přednášky
a výstavy v Rakousku, Francii, Velké Británii a Itálii. V roce 1923 ho Svatá
stolice jmenovala za monsignora.
Během první světové války se zdržoval ve Vídni, kde spolupracoval s politickými osobnostmi, které se významným způsobem zasloužily o vznik samostatného Československého státu. Spolu s M. Hodžom, M. Ivankom a K.
Stodolom připravoval podmínky pro spojení Čechů a Slováků ve federalizované monarchii, později v samostatném státě.
Po rozpadu Rakouska-Uherska vstoupil do vrcholné politiky. V letech
1918–1920 byl poslancem Národního shromáždění ČSR. Jako člen Správy
Panevropské unie v ČSR usiloval o politické a hospodářské sbližování Evropy při zachování všech atributů národní svrchovanosti.
Byl členem 42 převážně náboženských, dobročinných, uměleckých a osvětových spolků. Pod jeho vedením do roku 1931 založila Školská matica Slovenské ligy 190 slovenských škol. Jako předseda Komise pro hudební výchovu na školách v ČSR se přičinil o to, aby se na základním stupni škol stala
hudební výchova povinným vyučovacím předmětem.
se vyjadřovala především k době, kdy tivanov, dokáží udělat díru do světa,“
Alois Kolísek působil na Slovensku.
usmíval se jeden z místních obyvatel,
„Jsem pyšný na to, že i lidé z takové- který se Večerníku představil jako
ho nenápadného místa, jako je Pro- Petr.
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kdy jsme dlužní na fakturách,“ vysvětlil
zcela bez obalu Usnul, který však věří, že
nejpozději letos o prázdninách by už rozhledna mohla být zprovozněna.
K tomu by kromě případných dotací
z Olomouckého kraje či Ministerstva pro
místní rozvoj mohli napomoci i mecenáši z řad firem či fandů Drahanské vrchoviny. „Rozhledna má celkem třiaosmdesát
schodů, za deset tisíc korun patron získá
nerezovou tabulku, do níž bude vyryt nápis dle jeho přání. Pokud by se podařilo
prodat všechny schody, bylo by to něco
úžasného,“ zasnil se známý nadšenec
přírody, kterého se Večerník zeptal, proč

Prostějov, příkopy silnice na Čelechovice a Smržice, myslivci odstranili černé
skládky u svodnice v polích směrem
k Hluchovu, u řeky Romže se činili skau-
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která zaplatila uložení odpadu a přispěla na závěrečné občerstvení.
A co vše bylo uklizeno? Sokolové
uklízeli okolí silnice a cyklostezky na
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Teploty šplhající k tropické třicítce
o uplynulém víkendu vytáhly první
nedočkavce i na břehy plumlovské
přehrady. Přestože občerstvení přímo
na pláži U Vrbiček bylo ještě zavřené,
polehávaly tam v sobotu odpoledne
zhruba dvě desítky lidí opalujících

Martin ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

PROSTĚJOVSKO Kdo to o Velikonocích trošku přehnal s alkoholem
a pár dní polehával, ten mohl lehce
nabýt dojmu, že prospal celé jaro.
Skutečně se zdá, jako bychom celé
jedno roční období vynechali a ze
zimy skočili rovnou do léta. Díky
tomu se lidé už o uplynulém víkendu stěhovali v plavkách k vodě.

se v plavkách. Přestože chladná
voda ke koupání ještě příliš nelákala,
někteří z nich krátkým osvěžením
vzali zavděk. „Voda je docela studená.
Namočím si pouze ruce a nohy a jdu
ven. Na plavání to ještě nevidím. Ale
už jsem tu jednoho člověka plavat
viděl,“ prozradil Večerníku jeden
z přítomných mužů.
U Podhradského rybníka byl v tomtéž
čase v plavkách k vidění jediný pár,
u vody se však zastavovalo velké
množství cyklistů. Nástup vysokých
teplot skutečně potvrzuje trend z posledních let. Poslední dobou to skoro
vypadá, že se u nás začínají střídat
pouze dvě roční období: podzim
a léto. Mimořádně teplé počasí však
s dneškem skončí. V následujících
dnech přijde studená fronta, která
příští týden přinese zataženou oblohu, srážky, bouřky a ochlazení. Denní teploty by však ani poté již neměly
klesat pod 15 °C.
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BYLI JSME
U TOHO

Jaro jakoby ani nebylo...
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PIVÍN Loni v říjnu uspořádali v Pivíně akci „Stromky pro potomky,
které se se sázely ve směru na Skalku
a Tvorovice. Více jak tři stovky lidí
tehdy společně vysázely na šest desítek třešní, čtyřicet slivoní a jedenáct
lip srdčitých. Na úspěch akce se jim
podařilo navázat i letos.
V sobotu 24. března proběhla v obci Pivín akce „Velikonoční výsadba slivoňové
aleje k mokřadům a pamětních líp k 100.
výročí vzniku ČSR“., která spočívala ve
výsadbě pětatřiceti kusů ovocných stromů a tří pamětních lip. „Jedna lípa připomínala sté výročí vzniku ČSR, druhá
devadesátá výročí vzniku Mysliveckého
spolku Pivín a třetí výročí padesáti ostatků, které pořádá Divadelní společnost
Větřák,“ prozradil místostarosta obce
Kamil Štětař. V případě ovocných
stromů se mělo původně jednat o slivoňovou alej, ovšem kvůli počasí nebyl k dispozici dostatečný počet slivoní. „Proto byla výsadba upravena na

třinácti kusů slivoní a dvaadvaceti kusů
hrušní,“ upřesnil Štětař.
Stromy měly své patrony v podobě
pivínských rodin. O sázení byl veliký
zájem, dorazily na něj přes dvě stovky
lidí, skvěle se vydařilo i počasí. Obec
pro výsadbu nachystala otvory v zemi,
chráničky, podpěry, barely s vodou
a štěpku. Odměnou pro účastníky byl
zvěřinový guláš po akci v sále Obecní-

 +" -#*

ho domu a pro děti bylo nachystáno
pletení pomlázek s místním rodákem
panem Zdařilem. Na akci přispěla částkou 22 000 korun Nadace ČEZ.
„Věříme, že další výsadby budou pokračovat a zeleň kolem Pivína bude
jen vzkvétat a vzhledem k odrůdám
ovocných stromů si na své přijdou
i pěstitelské pálenice,“ uzavřel pivínský
místostarosta.
(mls)
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s podobným nápadem nepřišel spolek
Repechy Crew dřív. „Nechtěli jsme prodávat nic, co reálně neexistovalo. Navíc
jsme nevěděli, zda bude technicky možné cedulky na schody umístit. Nyní už
mohou všichni vidět, že rozhledna reálně
existuje a jejich peníze nijak nezpronevěříme,“ vysvětlil Břetislav Usnul.
Na rozhlednu mohou lidé menší
částky přispívat také na transparentním účtu České spořitelna patřícím
spolku Repechy Crew. Jeho číslo je
5303222359/0800. Účet funguje od
poloviny března, zatím na něj devět
dárců poslalo celkem 21 700 Kč.
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„Akci považujeme za úspěšnou. To,
že měla smysl, jistě dostatečně dokládá množství posbíraných odpadů
a rozsah uklizených ploch. Stala se
snad již určitou tradicí, ve které bychom chtěli pokračovat,“ věří do budoucna Petr Bureš.
V Bílovicích a Lutotíně se uklízelo v obou místních částech obce.
Skupiny zhruba po šesti lidech čistily okolí Romže, svodnici a kolem
polních cest. Skupinky se postupně
setkaly na úklid na Vrchách a poté
se vrátily do Lutotína na hřiště, kde
proběhlo závěrečné opékání špekáčků. Výsledkem snažení bylo asi
500 kg odpadů a kolem 50 kg plastů
a skla. „Velký zájem a pozornost nejen dobrovolníků poutala letos nová
elektrická tříkolka, kterou jsme na
 /  01!
svážení pytlů s odpadky vůbec poti i skupina mladých maminek s menší- prvé použili. Všem dobrovolníkům
mi dětmi a tři muži s motorovými pilami je potřeba poděkovat,“ ocenil práci
odklidili po zimě popadané stromy a sil- sousedů starosta obce Miroslav Honé větve na turistické stezce podél řeky. chvald.
(tok)

Už to vypadalo nadějně, ale tak snadné
to nebude. Přestože se na stavbě rozhledny Kopaninka po dlouhé pauze udělal
pořádný kus práce, její otevření se zatím
odkládá. „Rozhledna může být otevřena
nejdříve třicet dní po kolaudaci. My však
stavbu stále nemáme dokončenou, chybí
nám vyhlídková plošina a parkovací místa,“ zvěstoval Břetislav Usnul ze spolku
Repechy Crew, který je investorem předmětné stavby.
Hlavním problémem jsou opět finance.
Na projekt zatím přispěl Olomoucký
kraj částkou 700 000 korun a Statutární
město Prostějov, které věnovalo 50 000
korun. Pro dokončení však stále chybí
zhruba půldruhého milionu korun. „Peněz se nám zoufale nedostává a těžko
se nám shánějí řemeslníci v momentě,

Martin ZAORAL

REPECHY Tohle chce pevné nervy!
S obrovskými komplikacemi se potýká projekt rozhledny Kopaninka
v Repechách na Drahanské vrchovině.
Díky nadšení iniciátorů celého projektu sice už 22,5 metru vysokou stavbu
obdivují všichni kolemjdoucí, původně plánovaný prvomájový termín
jejího otevření však určitě neklapne.
Důvodem jsou chybějící finance.
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KOSTELEC NA HANÉ,
Mnozí
BÍLOVICE-LUTOTÍN
naši spoluobčané pamatují dřívější akce Brontosaurus a podobné,
s nimiž má akce Ukliďme Česko
společný cíl, uklidit v předjaří naši
přírodu od množství odpadu, který jí naložili ti nezodpovědní z nás.
Poctivě se uklízelo také v okolí
Prostějova.
V Kostelci na Hané se uvedené počínání konalo 7. dubna již počtvrté, potřetí
v rámci akce Ukliďme Česko. Na rozdíl
od minulých let se tentokrát sešlo sedm
desítek dobrovolníků, kteří sesbírali
1570 kg odpadu! „Základ vždy tvořila účast kosteleckých skautů, letos se
stala pořadatelem TJ Sokol. Zapojení
Sokolů bylo přínosem nejen z důvodu
zvýšení celkové účasti, ale i z hlediska
organizačního zajištění akce,“ vyzdvihl jeden z organizátorů Petr Bureš
i pomoc kosteleckých myslivců a řady
dalších dobrovolníků. Důležitým partnerem se ukázala společnost Lesy ČR,

kých dějin. Tomu všemu předcházelo
svátostné požehnání, jehož se zhostil
Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.
Společně se starostkou Protivanova
Bronislavou Krénarovou pak slavnostně odhalili pamětní desku, které
biskup požehnal.
Za přítomnosti rodiny, dalších hostů
a především občanů Protivanova si
poté postupně brali slovo jednotliví řečníci. Mezi nimi například profesor Jiří
Hamuš z Historického ústavu AV ČR
v Brně, jehož téma bylo působení Aloise Kolíska v církevní a politické rovině,
nebo doktorka filozofie ze slovenského
Národního muzea Edita Bugalová, která
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V neděli 22. dubna bylo v kostele Naro- hold svému rodákovi, který převýšil Prození Panny Marie rušno. Lidé přišli vzdát tivanov a nesmazatelně se zapsal do čes-

PROTIVANOV Jak jsme informovali již v minulém vydání, na
Apríla by Mons. Prof. PhDr. Alois Kolísek oslavil stopadesáté
narozeniny. Při této příležitosti byla uplynulou neděli v protivanovském kostele odhalena pamětní deska navždy připomínající
tohoto kněze, cestovatele, politika, historika, publicistu, pedagoga, v neposlední řadě i hudebníka, popularizátora lidové kultury
či organizátora národních mariánských poutí do Lurd a Říma.
U toho prostě Večerník nemohl chybět!

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

„Udělal díru do světa,“ neskrývali hrdost místní obyvatelé
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zprávy z regionu
aneb jsme
s vámi u toho...

milujeme vecerník
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„BYL TO
PODRAZ,
KTERÝ
SE
SAKRA
DOBŘE
ODPOUŠTÍ!“
Jan Krchňavý o nominaci do Dvorany slávy neměl ani tušení
PROSTĚJOV Byla to oslava se
vším všudy. V pátek 23. března
byli v sále Městského divadla
v Prostějově tradičně oceňováni
nejlepší pedagogové tohoto města za uplynulý rok. A dlouholetý
ředitel Základní školy Jana Železného na tento večer určitě nikdy
nezapomene. Aniž by předem
cokoliv tušil, rázem byl společně
s Milanem Soukupem uveden do
Dvorany slávy prostějovských pedagogů! Následně Jan Krchňavý
přiznal, že to bylo pro něj šokující,
ale příjemné překvapení...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC

18041810408

 Vy jste opravdu dopředu nevěděl o své nominaci do Dvorany slávy prostějovských pedagogů?
„Když zasedala školská komise, která o nominantech rozhodovala, byl
jsem zrovna tři týdny nemocný. Kolegové to tedy upekli beze mě, takže
jsem o tom skutečně neměl ani tušení! Bylo to pro mě během slavnostního večera v divadle velké překvapení,
nutno ale podotknout, že hodně příjemné. Dozvěděl jsem se to až přímo
na pódiu, kde jsem byl připraven jen
k tomu, abych předával ocenění svým
kolegům. No, byl to ´podraz´, který
se ale sakra dobře odpouští.“ (smích)
 Co vás v mládí vůbec přimělo
stát se pedagogem?
„Ve svých patnácti letech jsem měl velmi krásnou a utkvělou představu, že ze
mě bude lesník. Původně jsem totiž
vyrůstal na samotě u lesa a do přírody
jsem byl úplně zamilovaný. Na gymnáziu jsme se ale už začali hodně zabývat
sportem, kolem mě byli samí dobří
lidé a já tomu úplně propadl. Mým
snem začalo být blíž dětem a něco je
naučit. Po gymnáziu tedy byla moje
volba naprosto jednoduchá, začal jsem
studovat vysokou pedagogickou školu
se zaměřením na tělocvik a zeměpis.“
 Jaké byly vaše začátky?
„Po vysoké škole jsem nastoupil
na Základní školu v Kollárově ulici
v Prostějově jako tělocvikář. Bylo to
velmi příjemné, byl jsem plný toho,
co jsem se v pedagogice naučil. Dělal
jsem s dětmi všechny možné sporty,
a kupodivu jsme byli velmi úspěšní.
Bojovali jsme i se sportovními třídami
a na mnoha závodech jsme je dokonce
poráželi. Bylo to nádherné období, na
které rád vzpomínám.“
 Jak pokračovala vaše pedagogická kariéra?

„Poměrně rychle. V devětadvaceti
letech jsem dostal nabídku, že mám
jít dělat zástupce ředitele na Základní
školu na Sídliště Svobody. Tehdy to
byla ještě ´Škola československo-sovětského přátelství´ a už v tu dobu tam
velice dobře fungovaly sportovní atletické třídy. V první chvíli jsem řekl, že
to nechci dělat a prostě to neberu. Panu
inspektorovi Gambovi jsem namítl,
že s podobnými funkcemi nemám
žádné zkušenosti a chci prostě učit.

 Tak to byl pořádný fofr! Znamenalo to pro vás například konec
běžné výuky?
„Byla to pro mě velká změna v náplni
práce, musel jsem daleko více pracovat
s dospělými lidmi, být s nimi v kontaktu. Hlavně s rodiči, ale také s mnohými
nadřízenými. No a k tomu všemu to
věčné papírování či manažerské povinnosti. Od výuky jsem se ale úplně
neodstřihl, učil jsem tělocvik alespoň
pět šest hodin týdně. To mě hodně

nabíjelo, byl jsem rád, že jsem neztratil
ten bezprostřední kontakt s dětmi.“
 Nelitoval jste později toho ředitelování?
„Nebylo to prostě to, co jsem chtěl od
mládí dělat. Postupně to ale člověk
musel zvládat. A jak jsem řekl, naštěstí
jsem úplně nevypadl z kontaktů s dětmi.“
 O učitelích se říká, a to určitě
v dobrém, že jsou svojí prací jaksi
zdegenerovaní. Je možné u tohoto

Představte si, že na naší Základní škole
Jana Železného učí v současnosti deset
pedagogů, kteří jsou absolventi této školy!
To je něco naprosto výjimečného, co mě
pochopitelně velmi těší a hřeje u srdce...
Nebylo to nic platné, dostal
jsem to rozkazem. (úsměv)
A tak jsem začal dělat zástupce ředitele. Po dalších třech
letech, kdy ředitel Janeček
povýšil na post vedoucího
odboru radnice, jsem se stal
ředitelem základní školy. No,
a v této funkci jsem nyní už třicátým rokem.“

řemesla - spíše
poslání - vydržet
třeba i desítky let?
„Určitě jsme v našich letech už poznamenaní...
To rovněž říkám v tom
dobrém slova smyslu. Například mladí učitelé, kteří
k nám nastupují, mají
mnohem více elánu.
Tím, jak nyní moji
vrstevníci budou
odcházet do důchodu, bude je
také potřeba

Foto: Michal Kadlec
nahradit těmi mladými. Víte, já si už
hodně dlouho nedokáži představit, že
by rodiče prvňáčka rádi dávali své dítě
učiteli, který má šedesát nebo dokonce
více let. To už není jako dřív. Dnes se požaduje, aby děti učili mladí učitelé, což
určitě souvisí s touto hektickou dobou
plnou moderních technologií a dalších
věcí. Ale pozor, jsou mezi námi i takoví
učitelé, kteří jsou v šedesáti letech výjimeční a nenahraditelní. A to mohu
dokázat na mnoha případech z naší
praxe. Ti naopak ty mladé kolegy předčí
takřka ve všem. takže si vyberte...“
 Když jsme u těch mladých, je
jich mezi učiteli dost? Mají mladí
lidé vůbec zájem o školství?
„No, příliš se nehrnou, to je pravda.
Najít opravdu vynikajícího učitele
nebo učitelku je momentálně fakt problém. Občas se to ale podaří, z čehož
mám pochopitelně vždycky radost.
Každopádně to ale není tak, že současné školství prochází z důvodu nedostatku pedagogů nějakou velkou krizí.
Takhle bych to určitě nenazýval.“

 Co vás v profesní kariéře pedagoga nejvíce nadchlo a na co jste
nejvíce pyšný?
„Nejvíc asi na to, když se naší škole daří
a dobře se o ní mluví. Pokud jsou dobré
výsledky dětí a hlavně když jsou spokojení rodiče, má člověk hned lepší pocit.
Obecně mi na spokojenosti všech hodně záleží. Je pro mě naprosto úžasné,
když po letech potkávám svoje žáky
a oni se ke mně hlásí, vzpomínají na zlaté časy ve školních lavicích. A představte
si, že na naší Základní škole Jana Železného učí v současnosti deset pedagogů,
kteří jsou absolventi tohoto ústavu! To
je něco naprosto výjimečného a velmi
mě to u srdce hřeje.“
 A když to vezmeme z druhé strany, co vás nejvíce v roli učitele či ředitele školy naštvalo?
„Asi to byly kauzy, které vyvolali někteří rodiče. Nebylo jich za těch mých
třicet let ve funkci ředitele moc, ale
bohužel k nim došlo. Hlavně poslední
doba s sebou přináší tak trochu anarchii. Tohle vůbec není demokracie!
Mnoho lidí je totiž přesvědčeno, že
může říct cokoliv a školu nebo jejího
ředitele směrovat podle svého. A to je
špatně. Pokud někdo podlehne nemístnému tlaku rodičů či jiných lidí
z okolí, nedokáže to takzvaně ukočírovat a řídí se podle toho, co chce někdo cizí, není to vhodné. Za ty dlouhé
roky jsem skutečně potkal pár lidí,
kteří nedělali dobře svoji práci...“
 Jaký je podle vás rozdíl mezi současnou mládeží a tou, se kterou jste
přicházel do styku jako učitel před
více než třiceti lety?
„Každá doba má svá specifika a nedá se
to podle mě srovnávat. Před třiceti lety,
stejně jako dnes, byli žáci hodní nebo
naopak zlobiví. Ale to, co se děje v této
moderní době, to člověka naprosto
devastuje. Hlavně mezilidské vztahy...
Tenkrát nebyla elektronická média,
sociální sítě a všelijaké komunikační
možnosti. V tomto je to dnes horší,
protože současné děti mezi sebou přestávají mluvit a mám obavy, že brzy už
nebudou řešit různé každodenní věci
a mezi sebou se přestanou i smát. Věřím ale, že společnost na to brzy přijde
a dojde k zákazům mobilů i podobných věcí. Fakt tomu věřím!“
 Je pravdou, že děti raději sedí
doma u počítačů, než aby třeba
sportovaly...
„Jednoznačně tomu tak je! Výběr nových sportovních talentů je pak velmi
svízelný, protože odmalička se děti věnují internetu, Facebooku a podobným
věcem. Méně chodí ven, méně sportují a čím dál tím více dětí je obézních.
A jako tělocvikář vím, že co jsme s dětmi dělali v hodinách tělesné výchovy
před třiceti lety, to bychom si se současnou generací ´náctiletých´ už netroufli.“
 Všeobecně se říká, že děti dnes
už neumí ani kotrmelec. Je to
pravda?
„Bohužel je!“

 Už čtvrtým rokem působíte také
jako zastupitel města Prostějova.
Jak jste se jako pedagog dostal ke
komunální politice?
„Celý život jsem odolával nabídkám
spojeným s politikou. Vždycky jsem
si říkal, zda je mi třeba zapojovat se do
politiky, když od mládí jsem toužil jenom po tom učit děti? Jenomže, tuším
to bylo v roce 2013, mě oslovila paní
náměstkyně primátorky Ivana Hemerková. A jelikož jde o velice dělného
a slušného člověka, začal jsem se zabývat její nabídkou, abych pomohl nově
vznikajícímu hnutí. Vstoupil jsem do
PéVéčka a kandidoval v komunálních
volbách. K mému překvapení jsem
v nich z desátého místa kandidátky
poskočil na čtvrté a stal se tak novým
zastupitelem. A pokud mám ještě sílu
a nepůjdu do důchodu, rád bych tomuto hnutí pomohl i dál.“
 Jaké máte pocity po čtyřech letech v zastupitelstvu města?
„Abych byl upřímný a řekl pravdu,
jsem z toho rozčarovaný... Hlavně
z toho, že se lidé nedokáží domluvit,
že se zastupitelé navzájem osočují,
různí lidé se ironizují a nepanuje žádná úcta k těm, kteří pro toto město
udělali mnoho dobrého i záslužného.
Ostré až sprosté výpady na primátorku, bývalého primátora či současné
náměstky jsou toho důkazem. To vše
je proti mé povaze, a když podobné
slovní výlevy slyším, celý se třesu. Vystoupil jsem na toto téma na zastupitelstvu už asi dvakrát. To když ve mně
už takzvaně bouchly saze.“
 Věříte, že se to po letošních volbách zlepší?
„Kéž by to tak bylo! V nějakou nápravu jako věčný optimista věřím, ale
vždycky se asi najde někdo, kdo chce
jen bořit, udávat nebo podávat trestní
oznámení. Já beru a ctím konstruktivní opozici, ale opravdu tu konstruktivní. To je velmi důležité slovo, které
by nemělo chybět v celostátní ani
komunální politice. Teď jenom doufám, že budoucí prostějovské zastupitelstvo bude bez některých lidí, kteří
práci ostatních v tomto volebním období jenom kazili...“
 Je ještě vůbec něco, čeho byste
chtěl dosáhnout, co se vám ještě nesplnilo?
„Mám už pouze jediný rok do důchodu. Mým velkým cílem je tedy předat
naši školu ve výborné kondici svému
nástupci. Hlavně aby tady zůstal duch
dělnosti, radosti z práce, radosti z dětí
a také aby pokračovala výborná spolupráce napříč celým pedagogickým
sborem. A co se týká materiální stránky, tak určitě víte, že letos naši školu
čeká obrovská rekonstrukce, lépe
řečeno nástavba o další učebny. Takže si přeji, abych tuto investici ještě
zdárně nastartoval a byl také u toho,
když všechno v pořádku skončí. A to
si tím nechci dělat tady na škole žádný
pomníček.“ (úsměv)

vizitka
JAN KRCHŇAVÝ
✓ narodil se 25. prosince 1955 v Dačicích
v okrese Jindřichův Hradec
✓ základní školu i gymnázium absolvoval v Telči
✓ vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně
✓ po vojně nastoupil v roce 1980 na
Základní školu v Kollárově ulici v Prostějově,
kde učil tělocvik a zeměpis
✓ v roce 1985 přešel na tehdejší ZŠ československo-sovětského
přátelství, dnešní ZŠ Jana Železného. Stal se zástupcem ředitele, po třech
letech dokonce ředitelem, přičemž v této funkci působí dodnes
✓ je ženatý, má čtyři děti a jedno vnouče, které je „samozřejmě“ žákem
ZŠ Jana Železného
✓ od roku 2014 je členem Zastupitelstva statutárního města
Prostějova za hnutí PéVéčko
✓ mezi jeho koníčky patří lyžování, snowboarding, jízda na kole, tenis
a hlavně prý rodina, protože rodinné zázemí je pro něj nejdůležitější
zajímavost: mezi přáteli má přezdívku psovod, každý den
totiž venčí domácího mazlíčka
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Pro bagetu si „vjel“
slechu se muž k činu přiznal a uvedl, že
během noční služby si z automatu chtěl
zakoupit bagetu na svačinu. Po vhození
mincí mu však přístroj bagetu nevydal.
V domnění, že se zboží někde zaseklo, se
přes vydávací otvor neúspěšně pokusil
rukou dosáhnout na bagetu. Poté se pokusil automatem zakývat, ale ani to kýžený výsledek nepřineslo. V té době kolem
projížděl kolega s vysokozdvižným vozíkem. Podezřelý ho požádal o zapůjčení
vozíku a pokusil se automat rozkývat
vozíkem. Při tom však došlo k poškození
skleněné výplně. Protože měl muž dle
svých slov bagetu již zaplacenou, vznik-
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jeho lítosti svědčí i fakt, že kontaktoval
poškozenou společnost a způsobenou
škodu již uhradil,“ dodal Kořínek. (mik)

 :_` 

přítomné dvojice provádět muži zevní
masáž srdce. Krátce nato přijela na místo
dopravní nehody sanitka Zdravotnické
záchranné služby, jejíž posádka si muže
převzala do odborné péče a pokračovala
v rozšířené kardiopulmonální resuscitaci, nutno podotknout úspěšné. Po chvíli
muž začal se zdravotníky komunikovat
a vrtulníkem letecké záchranné služby byl
následně transportován do Fakultní nemocnice Olomouc,“ popsal rychlou akci
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje. „Zdravotníci na místě vyhodnotili,
že rychlá a správně provedená první pomoc ze strany podpraporčíka Františka
Čajkoviče čtyřiapadesátiletému muži

zachránila život. Toto stanovisko policistům potvrdil i ředitel Zdravotnické záchranné služby Prostějov doktor Gurka,“
přidal Miroslav Spurný, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově.
Následujícího dne vedoucí obvodního
oddělení v Plumlově obdržel děkovný
e-mail bratra zraněného muže. „Ten
v hluboké úctě vyzdvihl nejen profesionální přístup podpraporčíka Čajkoviče,
ale ocenil rovněž lidské a empatické jednání praporčice Soni Málkové, policistky
skupiny dopravních nehod, která při vyrozumívání příbuzných svým vlídným
a empatickým přístupem rodině motorkáře usnadnila přijetí této neveselé zprávy,“ uvedl Kamil Jelínek, vedoucí Obvod-

ního oddělení Policie ČR v Plumlově.
„Jsme velmi rádi, že můžeme konstatovat, že před několika dny postižený muž
již opustil nemocnici a v současnosti je
v péči své rodiny v domácím ošetření,“
dodal ještě Kamil Jelínek.
Policie České republiky si takových skutků policistů velice cení. „Každý služební
funkcionář je šťastný, když má v řadách
svých podřízených policisty, kteří dokonale naplňují policejní heslo „pomáhat
a chránit“. Proto jsem policistu podpraporčíka Františka Čajkoviče za jeho čin
navrhl panu policejnímu prezidentovi
k udělení služební medaile za záchranu
života,“ uzavřel Miroslav Spurný, šéf prostějovských strážců zákona.
(mik)
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PLUMLOV, PROSTĚJOV Poslední
březnovou sobotu krátce před čtrnáctou hodinou přijali policisté oznámení o dopravní nehodě motorkáře v ulici V. B. Plumlovské v Plumlově.
„Na místo nehody kromě policistů skupiny dopravních nehod ihned vyrazili také
kolegové z obvodního oddělení Plumlov.
Po příjezdu spatřili na zemi vedle motocyklu ležícího muže. Motocyklistovi, který byl v bezvědomí, poskytovali v době
jejich příjezdu laickou první pomoc
muž a žena. Jeden z policistů po rychlém
vyhodnocení situace začal za asistence

nebyl nikdo zraněn. Kriminalisté
ohledávali místo činu, v devět hodin
ráno byla uzavřená dálnice opět průjezdná.
Podle prvotních
výsledků
prověřování spolupachatelé pravděpodobně
zastavili
provoz na dálnici tak, aby čin,
ke kterému došlo o kus dál, proběhl beze svědků. Kriminalisté žádají
všechny svědky, kteří zůstali stát ve
vzniklé koloně, aby se přihlásili na
lince 158. Pomoci by mohly i záznamy z palubních kamer,“ uvedl na
policejním webu Pavel Šváb, jihomoravský policejní tiskový mluvčí.
(mik)
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VYŠKOV, PROSTĚJOV V noci
ze soboty na neděli uzavřela policie na dlouhých osm hodin dálnici ve směru z Vyškova
na Prostějov. Důvod? Zatím neznámí lupiči
tam přepadli
vozidlo převážející značnou
sumu peněz! Tuto verzi ale policie
odmítla jakkoliv komentovat. Jak
jsme zjistili, v pravděpodobném
místě loupežného přepadení kříží
dálnice D46 nadjezdem místní silnici směrem na obec Želeč a Němčice nad Hanou.
„Mohu potvrdit, že jsme obdrželi
hlášení o uzavírce dálnice z Vyškova na Prostějov.
Probíhalo tam
šetření, ovšem
v kompetenci Policie ČR Jihomoravského kraje,“
sdělila Večerníku
v neděli odpoledne Miluše Zajícová, policejní tisková mluvčí.
Podle našich informací
došlo
k přepadení vozidla už na katastru
Jihomoravského
kraje. „V neděli
dvaadvacátého
dubna kolem jedné hodiny v noci
došlo na 8,4 kilometru dálnice
D 46 ve směru
z Vyškova na Prostějov k loupežnému přepadení. Při
samotné události
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lým otvorem si ji tedy z přístroje vytáhl
a z místa odešel,“ popsal svérázný způsob
zahnání hladu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Poškozením automatu byla způsobena škoda vyčíslená na více než 34 000
korun. „Policisté čin kvalifikovali jako
přečin poškození cizí věci a přečin krádeže, za což podezřelému v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky. V rámci výslechu muž projevil lítost
nad svým jednáním se zdůvodněním, že
´neví, co ho to popadlo´... O upřímnosti
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vysokozdvižným vozíkem
PROSTĚJOV Hlad ho dohnal zřejmě
k šílenému vzteku! Pracovník firmy
v prostějovské průmyslové firmě dostal během noční směny chuť na bagetu. Nebyl by to problém, automat s těmito chuťovkami měl poblíž. Jenže
přístroj ovšem začal stávkovat a noční
svačinku mu nevydal. Muž chytil nepochopitelného „rapla“...
„Ve čtvrtek dvanáctého února po třetí
hodině v noci došlo ve firemním areálu
v Průmyslové ulici v Prostějově k poškození prodejního automatu na bagety.
Toho se měl dopustit osmadvacetiletý
zaměstnanec firmy. Při policejním vý-

zpravodajství
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bezpeènostní
agentury


    
info@realitypolzer.cz
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„Nic není natolik silné,
aby tomu nehrozilo nebezpečí i od slabého,“
všiml si římský historik
Quintus Rufus, jenž se
proslavil coby autor
románu o Alexandru
Velikém. V nebezpečí se
přitom nemusíte ocitnout pouze vy samotní,
ale zejména váš majetek. Abyste předešli zbytečným obavám, které
by vám nedaly spát,
je dobré využít služeb
bezpečnostní agentury.
Pro seznámení se s regionální nabídkou služeb v této oblasti vám
přináší PROSTĚJOVSKÝ
Večerník následující tematickou stranu.
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ale i neprodlený a profesionální
zásah v případě narušení. Všem
zájemcům rádi poradíme buď
u nás ve firmě, nebo prostřednictvím
www.sida.cz.“
(pr)

BYTY – PRONÁJEM:
).)  6! # 
 4+! -$  3  
).)  <5-   7+! -$ . 3   =$$ ,>
,.   ? #  +! -$ . 3   =$$ >
Kompletní nabídku najdete na:
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REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro Koupím byt i v původním stavu. Mobil
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 604 608 790

18030970292

KOUPÍM chatu, chalupu v okolí 15 km. Koupím garáž v Prostějově, tel.: 776 561 214
605 541 452
Koupím garáž v Prostějově. Platím hotoProdám RD v Prostějově –Vrahovicích vě. Tel.: 602 537 370
(vedle domu služeb směr do Vrahovic).
V zahradě možnost stavby nového RD. Hledám pronájem bytu 1+1,
Cena dohodou, po domluvě prohlídka. tel.: 773 284 726, zn. květen
Tel.: 737 288 924, volejte po 18. hodině
Hledám ke koupi rod. dům v blízkosti
Prodám družstevní byt 2+1, 78m2, blíz- PV. Děkuji 605 913 562
ko centra Pv. Prodám rod. dům, 12 km
od Pv. Tel.: 737 941 529
Pronajmu restauraci s bytovou jednotkou, 12 km od Pv. Tel.: 737 941 529
RD 4+1,garáž,1800m2, samost. k opravám, klid.ulice - Kostelec n.H. Za 3 mil.kč. Pronajmu dlouhodobě garáž v Pv, ul.
Tel.: 735 261 422
Krasická. Tel.: 722 728 060

18041910414

I když hlavní termíny odjezdů
na dovolené jsou zdánlivě
daleko, měli bychom již začít
uvažovat také nad tím, jak zajistit svůj majetek po dobu
naší nepřítomnosti. Více nám
řekne Jiří Netušil (na snímku),
ředitele firmy SIDA s.r.o., která
je největším poskytovatelem
bezpečnostních a úklidových
služeb v regionu.
„Těch způsobů, jak zajistit majetek
proti krádežím, je samozřejmě celá
řada. Ty nejjednodušší spočívají ve
vlastním chování před odjezdem na
dovolenou. Určitě je nutné správně
zajistit vchodové dveře, tedy zamknout, ne pouze zabouchnout,
uzavřít přístupná okna, nenechávat
okno pootevřené na ventilaci, nezatahovat žaluzie v oknech, požádat
sousedy, aby pravidelně vybírali
vaši poštovní schránku, nenechávat doma větší obnosy peněz, klenoty, důležité dokumenty apod. Ty
účinnější metody ochrany majetku
vyžadují již určitou dobu přípravy,
proto je vhodné nad nimi začít
uvažovat již nyní. Nejefektivnější
způsob ochrany je instalace elektronické zabezpečovací signalizace.
Ta v sobě může kombinovat prvky
ochrany prostor, skleněných výplní oken a dveří, neporušenosti
dveřního vstupu, pláště i venkovních prostor objektu apod., ale
i prvky požární ochrany, tedy detekci požáru, kouře, úniku plynu.
K zajištění skutečně dobré ochrany
majetku rozhodně nedoporučuji
využívat instalaci krabicových sestav koupených na internetu nebo
v supermarketu. Návrh elektronické zabezpečovací signalizace a její
instalaci by měl provést skutečný
odborník, který už nějaké vloupání
viděl, je schopný posoudit jednotlivá rizika objektu a ta následně
zabezpečit. Druhým aspektem je
reakce na zprávy přicházející ze
zabezpečovací signalizace. Zde
jednoznačně doporučuji využít
služeb pultu centralizované ochrany bezpečnostní služby, a to buď
dlouhodobě, nebo jen pouze po
dobu odjezdu na dovolenou. Tato
služba zajistí nejen nepřetržité
monitorování stavu objektu,

14,4

Rostislavova
8
Rostislavova
8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov

Pondělí 23. dubna 2018
www.vecernikpv.cz
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PODĚKOVÁNÍ

SLUŽBY

řádková inzerce / vzpomínky
Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal...
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Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít. Láska však smrtí
nekončí, v srdcích Tě navždy budeme mít.

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Děkujeme všem,
kteří doprovodili na poslední cestě
našeho milovaného tatínka,
pana Petra POULÍKA
z Prostějova
a pohřební službě FCC
za důstojný průběh pohřbu.
Děkuje zarmoucená rodina.

Provzdušnění a hnojení travnatých ploch,
sečení, práce s křovinořezem, stříhání živých plotů, thůjí plotostřihem, odvoz bio
odpadu, kácení stromů. 603 333 760
Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853
Antény Jiříček nabízí až 47 TV programů
bez poplatků. Mob.: 776 340 848
ww.anteny.kvalitne.cz

KOUPÍM

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Nabízíme rekonstrukce rod. domů, bytů
a bytových jader a sádrokartonářské
práce. Tel.: 739 095 527 - Krebs Rudolf,
775 239 147 - Kopecký David
Opravy a úpravy oděvů
v Atriu I. patro
PO, PÁ zavřeno
ÚT – ČT 9-12, 13-16
Tel.: 777 118 123

Dnes, tj. 23. dubna 2018
uplyne 10 let od úmrtí
paní Růženy SVOBODOVÉ
z Vrahovic
a 24. dubna 2018
by se dožila 91 let.
Za tichou vzpomínku děkují
rodiny Svobodova, Nakládalova
a Rochlova.
Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát, jen kytičku
na hrob dáme a budeme vzpomínat.

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 11:00 – 16:00 hod.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

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

Dne 25. dubna 2018
uplyne 10 let od úmrtí mé maminky
Jarmily FALTÝNKOVÉ

Dne 26. dubna 2018
uplyne 5 smutných let od úmrtí
pana Pavla KRASAVINA.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Miroslav s Helenou,
dcera Bohdana a vnuci
Zdeněk a Aleš.

Dne 27. dubna 2018
by se dožila 85 let
paní Jaroslava POPELKOVÁ,
rozená Otrubová ze Stražiska.
Za vzpomínku děkuje manžel
František, dcery Zdena
a Dáša s rodinami a syn
Pavel s rodinou.

a dne 6. ledna 2018
uplynulo 27 let od úmrtí mého tatínka
Jaromíra FALTÝNKA.
Za vzpomínku všem známým,
přátelům a příbuzným
děkuje syn s rodinou
a dcery.

Dne 22. dubna 2018
jsme vzpomenuli
18. smutné výročí tragického úmrtí
pana Davida WANTULOKA.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje maminka Jitka a sestra
Lenka s rodinou.

18032820348

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, starou pračku JETAS – PRAT, staré motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319

16011421482

a dne 26. května 2018
uplyne 22 let od chvíle,
kdy nás náhle opustil náš drahý otec,
pan MUDr. Jan BRABEC.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte
s námi. PhDr. Jiřina Rédrová
a Mgr. Jarmila Ottová, dcery
s rodinami.

PRODÁM

15021020132

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po - Pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na uvedeném tel.
Máte problém s vašema nožičkama? Prodejna IVKA, ul. Plumlovská to vyřeší za
vás. Nabízíme velký výběr obuvi na velmi
problémové nohy. Tel.: 603 445 601

18040510369

Vážení přátelé, nabízím 14/12 dní akční skup. dovolené v Řecku – letovisko
Polichrono, apartmány a studia. Cena
7 790 Kč/os. Výhodou vždy každá
3. osoba v apart. – platí pouze 4.490 Kč.
Stravu lze dokoupit. Polopenze, večeře.
Termín: 9.7.-22.7.2018. Možnost i aktivního cvičení. Info na tel. paní Stopková:
603 445 601, JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA

FINANCE
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

Dne 25. dubna 2018
je tomu 39 roků od chvíle,
kdy nás neočekávaně opustila
naše drahá maminka,
paní Jarmila BRABCOVÁ

Dne 24. dubna 2018
vzpomeneme 15. smutné výročí úmrtí
pana Jaromíra KALABISE
z Otaslavic.
S láskou stále vzpomíná
dcera s rodinou.

A lesy stále šumí,
které jsi měl tolik rád..
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal...

Dne 19. dubna 2018
jsme si připomněli
nedožité 61. narozeniny
pana Pavla ZNOJILA
ze Smržic.
S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka,
synové Pavel a Jiří s rodinami,
syn Tomáš a vnoučata Filip,
Ema a Pavlík.

Dne 22. dubna 2018
tomu bude 11 let,
co nás navždy opustil náš tatínek,
pan František GRENAR
z Horního Štěpánova.
Vzpomeňte s námi.
Děkují děti s rodinami.
Přestalo tlouci srdce
Tvé znavené, nebylo z oceli,
nebylo z kamene.
Bolestí znavené přestalo bít,
nebylo léku, jímž mohlo by žít.

Dne 22. dubna 2018
uplynuly 3 roky, co nás opustil
pan Martin JENEŠ.
S láskou vzpomíná
syn Martin s rodinou, rodiče
a bratr Pavel s rodinou.

Loučím se
s Vámi přátelé milí,
ruky stisk už Vám nemohu dát.
Dotlouklo srdce, došly mi síly,
vzpomeňte na mě, kdo měl mne rád.

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

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

Dolní 6, Prostějov - pedikúra 180 Kč,
manikúra 150 Kč, gelové nehty 500 Kč.
Tel.: 604 662 609
Provádíme veškeré stavební práce,
rekonstrukce byt. jader, zateplová- Koupím tento typ servisu,ale i podobné.
ní fasád atd. za dobré ceny. Telefon: Tel.: 605 138 473
607 336 121
Koupím Škoda 100 nebo 105. Hledám
vůz v dobrém stavu s doklady. Volejte na
tel.: 720 204 000

Dne 29. dubna 2018
si připomeneme
5. smutné výročí od úmrtí
pana Františka HAVELKY
z Konice.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Škoda je,
že už tu s námi nemůžeš být,
abys mohla své narozeniny oslavit.
My na Tebe neustále vzpomínáme
a své myšlenky Ti posíláme.

Dne 24.dubna 2018
uplyne 1. smutný rok úmrtí
pana Jaroslava SOCHŮRKA
z Dobromilic.
S láskou vzpomíná manželka
Ludmila a synové Dušan
a Radek s rodinou.

Dne 20. dubna 2018
by se dožila 78 let naše
milovaná manželka, maminka,
babička a prababička,
paní Milada KORHOŇOVÁ
z Čechůvek.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel a dcery
s rodinami.

Dne 25. dubna 2018
to bude již 5 let, kdy nás navždy opustil
pan Petr PELC,
šermíř zaniklé skupiny Peritus.
S bolestí v srdci stále vzpomíná
maminka, sestra s rodinou
a přítelkyně Dana. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi, děkujeme.

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

Pohřební služba Pavel Makový
  % %
Dne 22. dubna 2018
uplynulo 5 smutných roků,
kdy nás navždy opustil
náš milý tatínek a švagr,
pan Antonín VLÁČEL
z Čech pod Kosířem.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte. Za vzpomínku
děkují Anka, Jirka, Ala,
Zdeněk, Majka
a Mirek.
Čas plyne,
vzpomínky zůstávají...
Dnes, tj. 23. dubna 2018
vzpomeneme
20. smutné výročí úmrtí
paní Anežky NĚMCOVÉ
z Klenovic na Hané.
S láskou vzpomíná syn
s rodinou.
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Jarmila Ambrosová 1938 Dětkovice
Jaroslav Lutera 1930
Čelčice
Vlastimila Lužná 1943
Žešov
Josef Hanák 1953
Prostějov
Marie Galíčková 1936
Hruška
Karel Dostál 1955
Žešov
Anežka Novotná 1934
Vyškov
Ing. Vladimír Konečný 1932 Čelčice
Marie Lužná 1936
Přemyslovice
Petr Tománek 1985
Určice

Poslední rozlouèení
Pondělí 23. dubna 2018
Ludmila Krasavinová 1951 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
František Kubíček 1929 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Václav Sláma 1928 Kostelec na Hané 15.00 kostel Kostelec na Hané
Středa 25. dubna 2018
Jaroslav Crhonek 1941 Drahany 13.15 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 26. dubna 2018
Miroslav Filický 1961 Kralice na Hané 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jan Nový 1947 Drahany 15.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 27. dubna 2018
Antonín Brablec 1931 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Zdenka Řezníčková 1933 Olšany u Prostějova 13.00 kostel Olšany u Prostějova
Sobota 28. dubna 2018
Ludmila Bílková 1951 Rozstání 14.00 Obřadní síň Rozstání

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
  % %
Poslední rozlouèení
Božena Kalodová 1925 Kostelec na Hané Středa 25. dubna 2018
Mgr. Vladimír Pařízek 1945 Prostějov Jana Náglová 1939 Určice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Anna Růžičková 1956
Prostějov
Milan Husár 1940
Prostějov prof. RNDr. Jan Lasovský, Csc. 1943
Ing. Jaroslav Snášel 1935
Pavel Nedbal 1952
Dětkovice
Prostějov Jaroslava Adámková 1935

Pohřební služba FCC Prostějov
  % %
Baltazar Opálka 1928

Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 23. dubna 2018
Jaroslav Čížek 1941 Ptení 12.30 Obřadní síň Prostějov

Bedihošť
Prostějov
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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

Přijmeme pracovníka/-ci na brigádu nebo na HPP. Jednoduchá práce, zaškolíme. Mzda v hodinovce až
23.900 Kč/měsíc. Více informací na
tel.: 606 031 220, pan Novák.

HLEDÁTE PRÁCI?
Q

Hledáme brigádníky na sezónu na Přijmu důchodkyni do sběrny opraprovoz pláže a občerstvení na pře- vy oděvů a obuvi v Pv. Více info na
hradě. Tel.: 777 571 219
tel.: 702 870 751
Přijmu zedníky, ŘP sk. B výhodou,
tel.: 704 45 86 07

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

Hledáme chemika/-čku (laboranta)
pro rozbory provozních lázní – brigáda,
VPP nebo dle domluvy. Více informací
na tel.: 606 031 220, pan Novák

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

   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
17102621270

Rudolfovo pekařství přijme:
- prodavačku pečiva,
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod.

Pondělí 23. dubna 2018
www.vecernikpv.cz
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nabídka pracovních míst

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 27. DUBNA V 10.00 HODIN

Pozice
Plat (Kè)
Expedienti v masném
průmyslu - noční směna
25 000 Kč
Nákupčí/disponenti
21 000 Kč
Operátoři barevny
17 000 Kč
Prodavač/-ka
15 000 Kč
Řidiči nákladního automobilu 20 000 Kč
Skladníci mrazírenského skladu 17 000 Kč
Všeobecná zdravotní sestra
19 000 Kč

Provoz

Kvalifikace

jednosměnný základní+praktická
jednosměnný ÚSO s maturitou
třísměnný
střední odborné
turnusové služby střední odborné
pružná prac. doba střední odborné
nepřetržitý
střední odborné
jednosměnný ÚSO s maturitou

Firma
MAKOVEC, Kostelec na Hané
LINAPLAST, Kralice na Hané
TorayTextilesCentralEurope,Prostějov

Ondřej Kondáš, Vrahovice
Jaromír Hnízdil, Bedihošť
PROFROST, Prostějov
MUDr.KateřinaDostálová,Prostějov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

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

Hledám výpomoc na elektro práce,
nejlépe důchodce. Platba hotově.
Tel.: 775 363 086

Pozice

Dělníci pro výstavbu závlahových
systémů, zahradnické práce

Obchodní firma v Prostějově přijme pracovníka na pozici skladník,
řidič. ŘP sk. B podmínkou. Bližší
info na tel.: 777 709 333, pouze
PO-PÁ mezi 8-9 hod.

Plat (Kè)

Provoz

80-110 Kč/hod. jednosměnný

Kvalifikace

Firma

střední odborné

GYLDEN, Prostějov

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

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

EXKLUSIVNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

18011970105

18042010417

18041710405

18041810407

18041320398

18042070423

20
Za pouhou dvacetikorunu si můžete
podat inzerát , pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

Pondělí 23. dubna 2018
www.vecernikpv.cz
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soutěže
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I sedmnácté 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 26. 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.

(: : +     qx{|}q[~
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

! 7#

Sportovní 78 Monika BEZOUŠKOVÁ, Pod Kosířem 50, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na koncert v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
  "56
! 7#
Bedřich Grulich Mila KOCHÁNKOVÁ, Přemyslovka 9, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.
OSMISMĚRKA
  "56
! 7#
NADUPANÝCH
Antonín VAŘEKA, Růžová 2, Olomouc
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč

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

SUDOKU
  "56
! 7#
1,8,4,2
Jiří PAUL, Šárka 24, Prostějov
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na akci.

18032260325

SU
DO
KU

Výherce získá 
   



KŘÍŽOVKA

 "56
! 7#
Přijďte se podívat a nakoupit
na každoroční jarní výstavu do Věžek
Marie NAVRÁTILOVÁ, Tyršova 233, Brodek u Přerova
Výherce získává: PĚT VSTUPENEK v hodnotě 450 Kč.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.

18040360366

KONCERT .... PÍSNIČKÁŘE S DOPROVODEM

18031560308

SUDOKU

OSMISMĚRKA

ROLBA, HYDRY, SPERMA, MEDIA, HADRY, BUNDY, NEONY, CIHLA, AMOKY,
OTOPY, TROTL, BOHYNĚ, KLAMAT, AŽURA, ŠLACHY, ODBYT, CETKY,
MATRACE, CUCHTA, PENZION, TAMTEN, MEDEK, COULY, ROURA

Výherce získává   
   

Výherce získá 
  



BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

18011060070

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili černohorského basketbalistu z BK Olomoucko, který se „proslavil“ nedávnou
inzultací rozhodčího...



18032760345

Výherce získá 
  

Výherce získá 
v   
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Pondělí 23. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


zveme vás...

TIPku
HANÁCKÝ DIVADELNÍ MÁJ
X~'*>|[*>>'*> X>
X~XX$>>X<| $`><>
níci pana Swana od Michaela Cooneyho. V neděli 29. dubna
ve dvě odpoledne přiveze DS Bezkamen Uherčice pohádku
Čáry báby Cotkytle aneb Tři zlaté zuby děda Vševěda od
Zdeňka Kozáka. A od 19:00 hodin zahraje DS Bratří Mrštíků Boleradice komedii Jezinky a bezinky aneb Arsenik a staré
tety od Josepha Kesselringa. Další dny se můžete těšit třeba
na DS Bezchibi Brtnice, Divadlo Strom Brno, Divadlo Dostavník Přerov, DS Zdeňka Štěpánka Napajedla nebo DS Na
štaci Němčice nad Hanou a ještě spoustu dalších.
Vstupné na každé představení činí pro dospělé 50 korun,
pro děti 25 korun. Můžete však využít i daleko výhodnější permanentku za 350 korun a zajít si, na co se vám zlíbí,
a třeba i na všechno. Předprodej a rezervace lístků probíhají
v kanceláři kultury města Němčice nad Hanou.

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 23. dubna
14:00 Coco
animovaná komedie USA
17:30 Hastrman
český romantický thriller
20:00 Janička
hudební komedie Francie
úterý 24. dubna
14:00 Coco
17:30 Pepa
čeká komedie
20:00 Na studiích v KLDR
– mezi dvěma Kimy
digitální diashow ČR
středa 25. dubna
17:30 Pepa
20:00 Archa světel a stínů
český dokument
čtvrtek 26. dubna
17:30 Avengers: Infinity War
akční sci-fi USA
21:00 Avengers: Infinity War
pátek 27. dubna
15:30 Cesta za králem trollů
rodinný fantasy film Norsko
17:30 Avengers: Infinity War
20:30 Kazišuci
americká komedie
sobota 28. dubna
15:30 V husí kůži
animovaná komedie USA
17:30 Dvě nevěsty a jedna svatba
česká komedie
20:00 Avengers: Infinity War
neděle 29. dubna
10:30 Králíček Petr
animovaná komedie USA
15:30 Sherlock Koumes
animovaný film USA
17:30 Avengers: Infinity War
20:30 Kazišuci
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
sobota 28. dubna
15:00 Z DEVATERA POHÁDEK
pásmo pohádek ČR
17:30 ŠMOULOVÉ:
ZAPOMENUTÁ VESNICE
animovaný film USA
20:00 T2-TRANSPOTTING
drama Velká Británie

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
čtvrtek 26. dubna
8:45, 9:45, 10:45 VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
se zápisem do pamětní knihy
města Prostějova
pátek 27. dubna
18:00 TANEČNÍ VEČER
NEJEN PRO SENIORY

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

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
středa 25. dubna
19:00 MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
Komedie s mrazením v zádech o jednom
manželském souboji, ve kterém jde o život.
Líza a Gilles hledají Ariadninu nit, která
by je vyvedla z labyrintu malých i velkých
manželských zločinů. „Důvod? Vždyť se
přece kdysi brali z lásky!“ Divadelní kritik
J. P. Kříž řekl o protagonistech: „Výkony
Duška a Burgerové není možné nazvat
jinak než hereckým koncertováním!“
Hrají: J. Dušek, N. Burger
Režie: Jan Hřebejk
(Divadlo Na Jezerce Praha)
čtvrtek 26. dubna
19:00 MŮJ TCHÁN JE PRINCEZNA
Provokativní francouzská komedie
o tom, jak snadno se mohou člověku
změnit jeho dosud neotřesitelně pevné
životní zásady. Stačí pouhá maličkost,
jen aby se zeť svému vlastnímu tchánovi svěřil, že se do něj patrně zamiloval.
Hrají: J. Dohnal, P. Drmola, M. Drmolová, H. Švédová, P. Kutalová.
Režie: Pavel Drmola
(Moje divadlo Prostějov)
sobota 28. dubna
13:00 TANEC... TANEC
Krajská postupová přehlídka scénického
tance mládeže a dospělých s postupem
na celostátní přehlídku do Jablonce nad
Nisou.
(pořádá DUHA)

Knihovna
Vápenice 9, Skálovo nám. 6, Prostějov
úterý 24. dubna
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
tvůrčí dílna pro seniory
středa 25. dubna
14:00-17:00 KULTURNÍ DEN
NEVIDOMÝCH UMĚLCŮ
16:00 RETRO RELAXAČNÍ
ODPOLEDNE
16:30 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
V lekcích si osvojíte různé triky a návody,
jak si udržet v paměti informace, které
potřebujete. Každou hodinu zahájíme
cvičením na soustředění, pohrajeme si
se slovy a čísly, procvičíme krátkodobou
i dlouhodobou paměť a hlavně se budeme věnovat paměťovým technikám.
Do kurzu je nutné se předem přihlásit
v čítárně (tel. 528 329 661), počet míst
je omezen.
čtvrtek 26. dubna
15:00 SLET ČARODĚJNIC
A ČARODĚJŮ
zábavné odpoledne pro děti
17:00 OBČANSKÁ PARTICIPACE
- CESTA K LEPŠÍMU MĚSTU
První přednáška z cyklu „Moderní
město pro všechny generace“. Zjistíte,
jaké jsou příležitosti a možnosti rozvoje
participace, jak se vytváří participativní rozpočet města a jaké jsou efektivní
postupy při zapojování občanů do jednotlivých oblastí lokální politiky. Na
přednášce zazní odborné názory z akademické sféry i praktické zkušenosti
s aplikováním participativního rozpočtu v rámci města Brna. Diskutovat
budou Pavel Šaradín z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá participací občanů na akademické úrovni,
Jakub Lysek, autor analýz zkoumajících
souvislosti mezi tzv. sociálním kapitálem a kvalitou života, také z Univerzity
Palackého, a Tomáš Kolačný, radní města Brna, politik, kterému se v minulém
roce podařilo prosadit využití participativního rozpočtování.

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.

FLORBAL:

akce v regionu...

sobota 28. dubna:
8:30 24. kolo Olomoucké ligy přípravek
(týmy SK K2 Prostějov, FBS Olomouc
Sharks, FBS Olomouc Tigers, FBC Traweko Lipník, FBC Hranice, SH RG a ZŠ Pv).
13:15 13. kolo 3. ligy žen – sk. 7 (týmy
SK K2 Prostějov, FBC Olomouc „B“,
Bílovec, Paskov, Kopřivnice, Nový Jičín
– Frenštát, SH RG a ZŠ Pv).
neděle 29. dubna:
8:00 21. kolo Regionální ligy mužů – sk. 7
(týmy FbC Playmakers Prostějov, SK K2
Prostějov, Kostelec na Hané, Mohelnice,
Stará Ves nad Ondřejnicí, SH RG a ZŠ Pv).
8:00 24. kolo Olomouckého přeboru
mužů (týmy FbC Playmakers Prostějov
„B“, Uničov „B“, Troubelice, Šternberk
„B“, SH Kostelec na Hané).

Lekce kouzlení na zámku

Zámek Čechy pod Kosířem uvádí Lekce kouzlení s čarodějnicemi Fištrónou a Filoménou. Akce se bude konat v neděli 29. dubna
od 10:00 do 15:00 hodin. „Pokud se chceš stát čarodějem III. kategorie a zjistit, co vše to obnáší, pak je pro tebe náš rychlokurz jako stvořený!“ Součástí
programu budou speciální čarodějnické dílničky. Doporučujeme rezervaci na
tel. 773 784 110 nebo rezervacepk@seznam.cz.

Barokní hudba v Konici
Kruh přátel hudby Konice a MěKS Konice pořádají koncert souboru Barokea,
který se bude konat ve středu 25. dubna od 19:00 hodin na zámku v Konici.
Tento soubor vznikl v roce 2014 a je složen ze studentů Konzervatoře Evangelické akademie. Zabývá se interpretací starších stylových období, hlavně
baroka.

Procházka rozkvetlým Terezským údolím
Tuto sobotu 28. dubna pořádá Ekocentrum Iris vycházku s místním znalcem
Jiřím Fialou do rozkvetlého Terezského údolí. Odjezd je naplánován ráno z autobusového nádraží v Prostějově v 8:15 (linka směr Kladky, stan. č. 1) do Laškova (s přesedáním v Pěnčíně). Z Laškova se poutníci vydají nejprve na vrch Rmíz,
který je známý nejen jako významné pravěké hradisko, ale také jako cenná botanická lokalita. Dále budou pokračovat podél říčky Šumice přírodní rezervací
Terezské údolí až do Náměště na Hané. Délka trasy asi 8 km. Návrat zpět vlakem
z Náměště na Hané, odjezd v 15:11 hodin. V případě špatného počasí se akce
o týden odkládá, a to na 5. května.

LEDNÍ HOKEJ:
sobota 28. dubna:
8:00 Aris Cup (1. den 9. ročníku tradičního turnaje, Víceúčelová hala – zimní
stadion Pv).
neděle 29. dubna:
8:00 Aris Cup (2. den 9. ročníku tradičního turnaje, Víceúčelová hala – zimní
stadion Pv).

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

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)

Úterý

Zámek Konice
středa 25. dubna
19:00 SOUBOR BAROKEA
koncert
do 30. dubna
KVĚTINOVÉ VARIACE
výstava obrazů šumperské výtvarnice
Aleny Pecákové
KOUZLO PATCHWORKU
výstava velikonočních výrobků

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 26. dubna
PLANETA ZEMĚ OD MALIČKA
výstava prací žáků
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 28. dubna
19:00 DAGMAR PECKOVÁ
/HRADIŠŤAN/
SPIRITUÁL KVINTET
koncert zpěvačky a dvou seskupení
neděle 29. dubna
9:00 TOMÁŠ PFEIFFER
společné zamyšlení nad otázkami a záhadami
života. Přednášející biotronik odpovídá na
písemné i ústní dotazy posluchačů.

  
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
neděle 29. dubna
16:00 TANEČNÍ ČAJE
(Okrašlovací spolek města Prostějova)

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

24.4.

9.00 - 10.00

KDE SE
CO DÌJE?
17102621270

Tuto sobotu 28. dubna opět začíná Hanácký divadelní
máj, přičemž letos přehlídka ochotnického divadla oslaví neuvěřitelných dvaatřicet let! A na jaké soubory se
můžete letos těšit? Akci zahájí DS Rádobydivadlo Klapý
následovaný DS Berani Těškovice a hned celý nadcházející víkend bude dost bohatý. V příštím týdnu pak uvidíte
tam již zavedené DS Bezchibi Brtnice nebo místní DS Na
štaci Němčice nad Hanou a mnoho dalších.
Hanácký divadelní máj 2018 je pestrý tak jako vždycky. Uvidíte klasická dramata, komedie, pohádky i hudební představení. V sobotu 28. dubna od 14:00 hodin vystoupí DS Rádobydivadlo Klapý s dramatem U kočičí bažiny od Mariny
Carr. Ten samý den od 19:00 hodin pak ještě můžete vidět
DS Berani Těškovice a jejich komedii Habaďúra aneb Nájem-

SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY
NA AKCE NÁM VOLEJTE,
PIŠTE VECERNIK@PV.CZ
VOLEJTE 608 960 042

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
CENTRUM PRO RODINU
Raisova 1159, Prostějov
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* v úterý 24. dubna od 17:00 hodin se * každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
koná beseda na téma VOLBA A ZMĚ- se koná dopolední program pro maNA KARIÉRY
minky s dětmi a od 16:30 do 18:00 hodin
- příprava dětí na školu
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin se
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov uskuteční první školička - dopolední
* v evropské dobrovolné službě momen- kroužek typu miniškolky a od 17:00 do
tálně působí zahraniční dobrovolnice 19:30 hodin přednáškové večery dle
Maria Hretculesei z Rumunska, které je aktuální nabídky, příprava snoubenců
přítomná nejen během kreativních dílen,
RÙZNÉ...
ale i spousty dalších akcí, přičemž aktuálně
je k přečtení na webu první díl E-VoiceS
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
Ekocentrum Iris
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 23. dubna od 16:00 hodin se křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
koná tvůrčí dílna KERAMIKA
* ve středu 25. dubna v 17:00 hodin se nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
uskuteční přednáška LÉČIVÁ MOC
Regionální pracoviště TyfloCentra OloBYLINEK III.
* v sobotu 28. dubna je na programu vy- mouc v Prostějově nadále poskytuje služcházka s místním znalcem Jiřím Fialou by nevidomým a slabozrakým občanům
do rozkvetlého Terezského údolí. Od- na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
jezd z autobusového nádraží v Prostějově
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝv 8:15 hodin.
CHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549
MC Cipísek
777 oznamuje, že poradenské pracoviště
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* individuální právní poradenství s A. v Prostějově, má provozní dobu: pondělí
Hálkovou dle objednání, korespondenční a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00
do 16:30 hodin, čtvrtek jen po předchozí
poradenství zdarma
* individuální poradenství v péči o dítě domluvě. Můžete využít služeb našeho
zařízení v podobě odborného sociálního
s I. Halouzkovou dle objednání
* individuální poradenství v oblasti zdravé- poradenství a nabídky baterií do sluchaho pohybu pro dospělé a děti - zdravý po- del a drobné příslušenství ke sluchadlům
hyb, správný vývoj dětí, odstranění bolesti (hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
a špatného držení těla cvičením, aromatera- různých velikostí).
pie, podpora zdraví přírodními prostředky
V sobotu 28. dubna od 8:00 do 13:00
apod. s H. Peterkovou dle objednání
hodin se koná MOTORISTICKÁ
BURZA na parkovišti před supermarke'''W
tem Tesco Prostějov.
* v pondělí 23.dubna od 14:30 do 15:30
hodin se koná relaxační cvičení s paní
Světlanou.
* ve čtvrtek 26. dubna od 9:00 hodin je
na programu PLETENÍ Z PEDIGU
.
v klubovně

Klub aktivních seniorů při Svazu tělesně
postižených v ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá ve čtvrtek 24. května
2018 zájezd vlakem do zámku Náměšť
na Hané a do Slatinic. Tel.: 588 008 095,
724 706 773
V úterý 24. dubna ve 13:00 hodin se
v rámci Akademie seniorů koná exkurze
do společnosti TORAY. Nutné přihlášení
u Hany Vybíhalové na Tetíně 582 360 295.
Magistrát města Prostějova pořádá
pietní akt k uctění památky 101. výročí
tzv. hladové demonstrace v Prostějově, kdy bylo zabito 23 osob a 80
zraněno. Připomenutí se uskuteční
ve čtvrtek 26. dubna v 16:00 hodin
u památníku obětí na nám. Padlých hrdinů.
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov pořádá v Kolářových sadech
v pátek 27. dubna od 8:30 hodin
IX. štafetu přátelství a zdraví.
V sobotu 28. a v neděli 29. dubna v časech
13:00, 14:00 a 15:00 hodin se konají prohlídky radniční věže, nám. T.G.Masaryka
v Prostějově. Kapacita návštěvníků věže je
stanovena maximálně na 13 osob, proto
doporučujeme skupinu objednat u pracovnic informační služby na bezplatné telefonní lince 800 900 001 v pracovní dny,
pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00 hod.,
v pátek od 8:00 do 14:00 hod., e-mail:
informace@prostejov.eu, osobně vedle
budovy radnice nám. T. G. Masaryka 12
nebo v Regionálním informačním centru, Pernštýnské nám. 8 - budova zámku,
východní křídlo. Pokud nebude prohlídka
věže kapacitně obsazena, mohou se jí daný
den zúčastnit i neobjednaní návštěvníci,
kteří se budou v danou hodinu nacházet
před radnicí. Prohlídky jsou zdarma.

najdete nás také na
www vecernikpv.cz



KULTURA

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

SMUTNÝ ŠOK!

 Do místního „živňáku“ dorazil s hrou Poslední ústřel divadelní
soubor z Litovle
strana 24

a druhý den zemøel...
Foto: SŠDAM

PROSTĚJOV V sobotu 21. dubna odřídil v Laškově
svůj poslední turnaj v malé kopané okresních soutěží
ČUS Prostějovska sudí Bedřich Lízna (narozen 12. září
1952). Zápasy zvládl jako obvykle bez nejmenších potíží, ale hned během neděle udeřila smutná a šokující
zpráva: náhle, zcela nečekaně zemřel vinou
problémů se srdcem.
„Béďa měl fotbal moc rád a byl mu věrný.
Dříve hrál aktivně za Plumlov krajskou
soutěž, po skončení hráčské kariéry se
upsal rozhodcovskému řemeslu a znovu to dotáhl až do krajských soutěží, kde
byl mezi sudími velmi oblíben. A dočkal
se i ocenění v anketě Sportovec roku. Po
uzavření činnosti ve velkém fotbalu se
věnoval malé kopané, aby se také zde stal
kvalitním a oblíbeným arbitrem. Bude
nám chybět. Čest jeho památce,“ uvedl
v krátké vzpomínce zdrcený šéf okresních
soutěží v malé kopané ČUS Prostějovska
Pavel Kočíb.
(kopa,son)

EXKLUZIVNĚ

_>
klikni na

www.vecernikpv.cz

 Středoškoláci z dvacítky škol
z Olomouckého kraje se ve středu
odpoledne pokusili pokořit maratonskou trať. Závod, který byl součástí
dvaadvacátého ročníku Juniorského
maratonu, zahájil v pravé poledne ve
Smetanových sadech v Olomouci náměstek hejtmana František Jura.
 Jedním z prostějovských hokejistů, kteří si prodloužili aktuální sezónu
v cizích službách formou hostování či
střídavých startů, je útočník Jan Rudovský. Po vypadnutí elhákáčka z prvoligového play-off se přesunul do Třince, za
který naskočil do finálové série extraligy!
Čtěte na www.vecernikpv.cz!

vecernikpv.cz

2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Pětaosmdesátiletý obyvatel Domova seniorů v Nerudově ulici Jiří
Baletka zářil minulý čtvrtek odpoledne štěstím. Zástupci Rotary klubu Prostějov mu
přišli předat zbrusu nový elektrický vozík. Díky němu se invalidovi s amputovanou
nohou nyní výrazně změní život. Jiří Baletka se s ním ihned učil jezdit.
(mik)

boje na zelených trávnících aneb

DRTINA
ODCHÁZÍ
 Největší hvězda defenzívy jestřábí letky dobrovolně končí v prostějovském hokejovém týmu
strana 29

BYLI JSME
U TOHO

 V Knihařské ulici objevili zapomenutý poklad! Část prostějovského pohřebního kočáru bude vystavena v muzeu v Čechách pod Kosířem.
Dočtete se v příštím čísle!

www.

VINNETOU
V KONICI

v sobotu odpískal turnaj

JEDNOU


najdete
nás na

Číslo 17tRočník 22
Pondělí 23. dubna 2018
Naleznete
uvnitř

Bedøich Lízna

Na prknech divadla
 -%  
: % @< 
strany 26 - 27

 O uplynulém víkendu se sešly
všechny věkové kategorie cyklistů ke
druhému dílu Českého poháru v silniční cyklistice. V kategorii Elite si ze členů
prostějovského TUFO-PARDUS vedl
nejlépe Karel Hník, který skončil sedmý.

17102711286

SPORT

MILUJEM
E
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KAM ZA F

KRAJSKÝ PØEBOR – 19. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 19. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 19. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
FC DOLANY
SOBOTA 28.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

SK LIPOVÁ
TJ SOKOL ČECHOVICE
NEDĚLE 29.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

TJ SOKOL MOSTKOVICE
FK SLAVOJ KOJETÍN
NEDĚLE 29.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

DERBY PRO
PROSTĚJOV
7  A      
!0 !!"
  45 #$

 Fotbalisté eskáčka zvládli hanácké derby! Vítěznou trefu v souboji s Vyškovem obstaral syn sparťanského trenéra
strana 32

ŠLÁGR VEČERNÍKU - VOLEJBAL

   /  #<
  -   W

PROSTĚJOV Volejbalistky VK Prostějov vyhrály první finálový zápas
UNIQA extraligy žen ČR 2017/2018 nad Olomoucí 3:1, čímž si otevřely jednu lákavou možnost: oslavit zisk jubilejního desátého titulu v domácím prostředí už po třetím utkání série. Ten je na programu v sobotu 28. dubna od 17:00 hodin. A aby mohl tým vékáčka křepčit s trofejí
na ploše haly Sportcentra DDM opravdu již takhle brzy, musí nejprve
zvládnout i středeční utkání číslo dva na půdě UP.
„Tam to samozřejmě bude těžké. Olomoučanky si na své palubovce věří
a těží z dokonalé znalosti prostředí, když hlavně na jedné straně hřiště se
hostujícím družstvům hraje dost těžko. Ale nejen během letošní sezóny
jsme se s těmito okolnostmi dokázali opakovaně vypořádat tím, že jsme
v tamní hale prostě zvítězili. A nevidím žádný důvod, abychom to nedokázali i tentokrát. Klíčem samozřejmě je odvést dobrý výkon,“ uvažoval
trenér vékáčka Miroslav Čada.
Pokud jeho svěřenkyně ve Sportovní hale Univerzity Palackého skutečně uspějí, bude jim pro sobotní mač doma zbývat poslední krok. „Mít
deset mistrovských titulů v řadě za sebou samozřejmě láká, ale nesmíme
se tím nechat svazovat. Každopádně holky mají velkou motivaci jak získat zlaté medaile, tak ukončit finálovou sérii a tím i celý ročník co nejdříve. Doma společně s našimi fanoušky jsme slavili loni - a byla to krása.
Proto je teď všechny zveme znovu do hlediště se slibem, že jim zkusíme
udělat radost,“ vyzval Čada s lišáckým úsměvem.
(son)

MNOHO DALŠÍCH PODROBNOSTÍ ČTĚTE
NA VOLEJBALOVÉ DVOUSTRANĚ 36-37

➢

TBALEM
I.B TØÍDA, SK. „A“ – 19. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 19. KOLO

TJ SMRŽICE
HANÁ PROSTĚJOV
SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
SOBOTA 28.4. 16:00 HODIN
SOBOTA 28.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Smržicích
FotbalovýareálZaMístnímnádražím

22

Pondělí 23. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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Foto: www.bkolomoucko.cz
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MALÁ KOPANÁ

DOBROCHOV PŘESKOČIL CHALOUPKU,
DOHRÁVKY HODNĚ POMOHLY BÉKŮM

PROSTĚJOV Jarní část okresních soutěží v malé kopané ČUS Prostějovska
2017/2018 v sobotu odstartovala souběžně v obou mužských ligách našeho
regionu. Ta první měla na programu dva kompletní turnaje, druhá zahájila dohrávkami dvou odložených utkání z podzimu.
Hlavní událostí přitom určitě je návrat obhájce mistrovského titulu do prvoligového
čela. SK Tomek Dobrochov totiž smetl Laškov 7:1 a doslova rozstřílel Medvědy Prostějov 12:4, což při jednom zaváhání dosud vedoucí Chaloupky Prostějov (remíza
5:5 ve šlágru se třetí Otinovsí) znamená vedení největšího favorita o jediný bodík
před velkým rivalem.
FOTBAL
Výše zmíněné druholigové dohrávky vyšly skvěle Békům Prostějov, kteří zdolali druC0BAR9G Q C'  ,, 0'0
hé Dřevnovice 4:1 i spolufavorizované Víceměřice 3:2 a tím poskočili ze dna průběžVD[ ného pořadí až na čtvrté místo! Dodejme, že jednotlivých zápasů se kvalitně zhostili
,i&7+5%fcDhc ($- b3>%
(kopa, son)
?5!(6&!"#$(#cV pořadatelé ve Vrbátkách, v Laškově a ve Víceměřicích.
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1. OKRESNÍ LIGA
L  &<589&M,  ; K B
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6. kolo - sobota 5. května
 &@H0 #*  DN* $&&8  Q%M 
@ &&; F &:F ;F
Hřiště Vrbátky: 8.00 Medvědi PV – Vrbátky, 9.00 Vrbátky – Otinoves, 10.00 Medvědi PV –
L )  %# &@  N3& ;:
 OIG
@ &@  @:F ;
Laškov, 11.00 Laškov – Otinoves.
1\  * ] J  cM& 3 *  LXJK F )$I 
@ D  F ;<:; ;
Hřiště Brněnská ulice Prostějov: 8.00 Dobrochov – Chaloupka PV, 9.00 Dobrochov – J.
4;&] =,7&)4 ;,& ]&;> 9"K$ 5Y& C )I ?4*BM @ D @ &&;:; C
Hluchov, 10.00 Kobeřice – Chaloupka PV, 11.00 J. Hluchov – Kobeřice.
N*&F? &;K&H/I&; H < Q
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7. kolo – sobota 19. května
* &A&@J\  N3& D [ *M 
Hřiště Kobeřice: 8.00 Medvědi PV – Kobeřice, 9.00 Medvědi PV – Chaloupka PV, 10.00
@ F C C ;<:;@ 
:Ze K  '5  53$ 44&47 &@Q% 
Kobeřice – Laškov, 11.00 Laškov – Chaloupka PV.
@ C  D &:@ 
=,)&, ]&;, ;&]; 7]&7]> 9"K$ 5Y& &&[9>  @ C  D :; 
Hřiště Vrbátky: 8.00 J. Hluchov – Vrbátky, 9.00 Otinoves – J. Hluchov, 10.00 Vrbátky – Dobrochov, 11.00 Otinoves – Dobrochov.
8;L  &F0 #*  &HNH &0>B 
@ C  D ;@:& 
8. kolo – sobota 2. června
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Hřiště Kobeřice: 8.00 Dobrochov – Kobeřice, 9.00 Chaloupka PV – J. Hluchov, 10.00 Otino&B *8
@ F  &:;< @
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ves – Medvědi PV, 11.00 Laškov – Vrbátky.
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5. kolo – sobota 28. dubna
N "*M ;@   9M  5  &< ,  5  ,4; )] 3& 1W N Hřiště Víceměřice: 8.00 SK Dřeváci Čehovice/Hluchov – SK Dřevnovice, 9.00 SK Mexiko
K &@ H *M &< I & /* & Q83VKJK   X" =M  ,7; )7&>Q H Víceměřice – Čechovice/Hluchov, 10.00 Dřevnovice – Hymláci Prostějov, 11.00 Víceměřice
 HK BQ% H[ *M OIGHQ/K – Hymláci PV.
[89%89 && Z 6  R   4]&4,
=,&, ;;&; ]&7> 9"K$ 5Y&O*M (  %8 ? 9 *8 H 0>B  B *8 H Hřiště Husovo náměstí Prostějov: 8.00 FC Zavadilka Prostějov – FC Béci Sokol 2 Prostějov,
)
?4*BM[9> HQ%M )$I  9.00 TJ Smržice B – Zavadilka PV, 10.00 Béci PV – TTCE Graphic Prostějov, 11.00 Graphic
@ * 8 & .  8 & N*9 && H
PV – Smržice B.
KB*  ., &F N9  & L# H(  *8
6. kolo – sobota 12. května
&?I&&
Hřiště Čehovice: 8.00 Čehovice/Hluchov – Smržice B, 9.00 Béci PV – Čehovice/Hluchov,
 & R    0  4&;]
10.00 Hymláci PV – Smržice B, 11.00 Béci PV – Hymláci PV.
=,;&) ;&,; ]7&> 9"K$ 5Y&
Hřiště Dřevnovice: 8.00 Dřevnovice – Zavadilka PV, 9.00 Zavadilka PV – Víceměřice, 10.00
.,@?*89?I&F%&
Dřevnovice – Graphic PV, 11.00 Graphic PV – Víceměřice.
(N9 \*KB*  &@H!  
7. kolo – sobota 26. května
& 5  < N "*M C Z g3V3$Y
Hřiště Víceměřice: 8.00 Dřevnovice – Smržice B, 9.00 Dřevnovice – Béci PV, 10.00 Vícemě<$  6 &);   =,&)4
řice – Smržice B, 11.00 Víceměřice – Béci PV.
;4&7 7)&]] 44&44> 9"K$ 5Y&
Hřiště Čehovice: 8.00 Graphic PV – Čehovice/Hluchov, 9.00 Hymláci PV – Čehovice/HluN*  * *MHN "* *M  09$ &
chov, 10.00 Graphic PV – Zavadilka PV, 11.00 Zavadilka PV – Hymláci PV.
7%4   N#% & 1% I && H O*M
8. kolo – sobota 9. června
N*9.  8 &* 8&;
0$XN 5 d3$ *
Hřiště Dřevnovice: 8.00 Dřevnovice – Víceměřice, 9.00 Zavadilka PV – Čehovice/Hluchov,
$&&
      \
10.00 Hymláci PV – Graphic PV, 11.00 Smržice B – Béci PV.
(kopa,son)
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Další fedcupovou párty

zajistila KVITOVÁ
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Nìmecko vs. Èesko 1:4

Görgesová - Kvitová 3:6, 2:6
Kerberová - Karolína Plíšková 5:7, 3:6.
Görgesová - Karolína Plíšková 6:4, 6:2
Kerberová - Kvitová 2:6, 2:6
Görgesová, Grönefeldová
' $'  ~ {
Foto: internet

STUTTGART, PROSTĚJOV Po roční pauze
postoupily tenistky České republiky do fedcupového finále! V souboji s Německem potvrdily, že
neprohrají, pokud vedou po prvním dni. Klíčovou roli sehrála Petra Kvitová, která získala dva
body, jeden přidala také týmová jednička Karolína Plíšková. Pár Barbora Strýcová - Kateřina
Siniaková pak konečný výsledek jen dokreslil.

Lvice utišily
nìmecké nadšení
Téměř bezchybný výkon Petry Kvitové ozdobil
úvodní utkání, v němž prostějovská tenistka vyzvala
domácí jedničku Julii Görgesovou. Sice ve třetí hře
přišla o svůj servis, od stavu 1:2 ale získala pět her
v řadě a díky tomu i první set. Z rychlého tempa
Kvitová neslevila ani v dalším pokračování střetnutí
a po hodině měla na své straně po naprosto dominantním výkonu tři mečboly. Hned první využila a
přinesla do kabiny první bod. „Myslím, že se Julie nechala svázat tlakem. Poprvé se ocitla v pozici jedničky před Angie. Asi se s ní úplně nesrovnala. Věděla
jsem, že Julia na antuce umí. Vyhrála tu turnaj WTA.
Posledně postoupila do finále v Charlestonu. Čekala
jsem těsný výsledek. Ale ráda jsem se spletla,“ usmívala se po utkání hráčka TK Agrofert Prostějov, která
přijala gratulace i od manželů Černoškových.
Specifická antuka vyhovovala v sobotu i Karolíně Plíškové, která si také ve dvou setech poradila s Angelique
Kerberovou. Česká jednička dala v utkání patnáct es
a dařilo se jí i při dlouhých výměnách. Když získala
první set, šel její výkon ještě nahoru. Při servisu neměla žádné problémy, sama v šesté hře Kerberovou
brejkla a sebevědomě si došla pro zasloužené vítězství.
„Rozhodně jsem podala jeden z nejlepších výkonů v
sezóně. Kerberová je pro mě nepříjemná. S obranářkami mám vždycky problém. Letos se mi proti nim
nedařilo. Je to velmi cenné vítězství. Hrála jsem svůj
první letošní zápas na antuce. Moc věcí jsem asi líp
udělat nemohla. I když já na sobě vždycky najdu nějakou chybu,“ komentovala utkání Karolína Plíšková.

( 
na cestì za postupem
Před soubojem týmových jedniček měla lepší vzájemnou bilanci Karolína Plíšková, její bývalá deblová partnerka si však ve stuttgartské Porsche Areně
dvě předchozí porážky tvrdě oplatila. Němka měla
vynikající úspěšnost podání a její míče měly patřičnou délku. Snahu české soupeřky o nátlakovou hru
eliminovala výborným returnem a za velké podpory
publika vyhrála po necelé hodině. „Nemohla jsem se
dostat do hry, nebyl to můj zápas. Její hra mi nesedla
a ta moje nebyla bůhvíjaká. Čekala jsem, že přijde
slabší moment, že prostě nevydrží hrát skvěle celý
zápas. Ale ona pořád hrála odvážně, všechno Julii
vycházelo. Já jsem jí cestu za bodem příliš nezkomplikovala. To se někdy stane,“ uvedla prostějovská
tenistka Karolína Plíšková.
Německé naděje na senzační obrat vzápětí rozdupala Kvitová. Opět se parádně trefovala do servisu a
hledala každou skulinku k ukončení výměny. Kerberová se pouze zoufale bránila, soustředěnému tlaku
však nedokázala odolat a nevycházely jí ani snahy o
změnu rytmu a Kvitová její chyby tvrdě trestala. Po
dalším famózním výkonu česká tenistka získala své
třicáté vítězství ve Fed Cupu. „Zápas byl těžký. Angie
začala riskovat a tím i kazit. Ve druhém setu začala
dobře zezadu i na returnu. Ale já jsem zvládla rozhodující chvíle. Finále nám z loňského roku chybělo.
Jsme rády, že jsme tam a že se domácím fanouškům
představíme v plné síle,“ radovala se po postupu Petra Kvitová.
Už jen z „povinnosti“ se hrála závěrečná čtyřhra, do
níž nastoupily za domácí Görgesová a Anna-Lena
Grönefeldová proti Barboře Strýcové s Kateřinou
Siniakovou. České tenistky první set vyhrály 7:5 a
Němky zápas vzdaly.
Finále se bude hrát 10. a 11. listopadu v pražské
O2 Aréně a soupeřkami českého týmu budou
vysněné Američanky! Přijede některá ze sester
(lv)
Williamsových?

%%  @~
„V Německu jsme si mohli užít další krásnou chvilku s tenisem a jsem rád, že to ještě nekončí a zahrajeme si o trofej v Praze. Pro nás je domácí utkání skvělé. Můžeme se nachystat na soupeře, připravit
celému týmu maximální servis. Osobně jsem si přál, aby druhé semifinále vyhrály právě Američanky.
Nikdy nevíte, jestli by nepřijela třeba alespoň jedna Williamsová, i ostatní hráčky tohoto týmu předvádějí v poslední době skvělý tenis. My však máme skvělý tým, který opět ukázal svoji soudržnost. Hlavně Petra hrála neuvěřitelně. Já vždycky říkám, že Petra je tak trošku moje holka. Od patnácti let, kdy
jsme se domluvili na spolupráci, už uplynulo nějakých dvanáct let. Pořadatelé ji nechtěně vyšli vstříc.
Němci z mého pohledu až moc taktizovali a nakonec vybrali povrch, který především Petře vyloženě
vyhovoval. Míče jí šly k ruce a byla famózní.“
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Z kvalifikace až do čtvrtfinále
TUNIS, PROSTĚJOV Do provozní teploty se pomalu dostává člen
prostějovského TK Agrofert Lukáš Rosol. Zkušený tenista se v žebříčku ATP propadl až na konec třetí stovky a nyní se snaží dostat opět
nahoru.
Slušným počinem bylo jeho vystoupení na challengeru v Tunisu, kde uspěl
v kvalifikaci a následně prošel až do čtvrtfinále. V něm nestačil na španělského antukového specialistu Gimena-Travera. „Trošku už mi po náročném
programu došly síly. Ale cítím, že jsem na dobré cestě. Věřím, že se můžu
dostat zpátky i do první stovky,“„ dívá se optimisticky do budoucnosti český
daviscupový reprezentant.
V Tunisu měl původně o titul na challengeru bojovat Jiří Veselý. Čtyřiadvacetiletý Čech byl nejvýše nasazeném hráčem pavouku, ale den před úvodním utkáním s Maročanem Ouahabem z turnaje se pro nemoc odhlásil.
V čínském Nanchangu se představil další člen prostějovského oddílu Václav
Šafránek. V zápase prvního kola byl jeho soupeřem domácí Wu, Šafránek si
ovšem se soupeřem nestačil a prohrál až v dalším kole, kdy byl jeho protivníkem Ind Ramanathan.
(lv)
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PROSTĚJOV Včerejškem započaly Prostějovské dny hudby, které
každoročně pořádá místní Základní umělecká škola Vladimíra
Ambrose pod záštitou primátorky
Statutárního města Prostějova.
Festival zahrne celkem jedenáct
koncertů, přičemž tím druhým
z nich bude vystoupení amerického klavíristy Erica Zubera. Mimořádný zážitek je na programu již
zítra, tj. v úterý 24. dubna od 18:00
hodin v sále ZUŠ.
Uplynulou neděli jste v rámci tradičních Prostějovských dnů hudby
mohli zajít na zahajovací koncert
„Řekni“ do Městského divadla v Prostějově, kde se představil Dechový
orchestr ZUŠ Vladimíra Ambrose.
Po vydařeném startu naplánovali organizátoři jako v pořadí druhou akcí
klavírní recitál Američana Erica Zubera, který zvítězil v prestižní soutěži
ve Spojených státech. Jeho koncert se
odehraje jako jedna z akcí mezinárod-

ního převážně hudebního festivalu
Americké jaro spojujícího české a zahraniční umělce. „Od začátku s nimi
spolupracujeme, každý rok u nás tedy
někdo z tohoto festivalu koncertuje.
A protože máme velmi dobrý klavír,
snažím se přizvat na koncert takřka
pokaždé klavíristu. Vždy se přitom
jedná o fenomenálního hráče světové
úrovně,“ prozradila Večerníku Eliška
Kunčíková,ředitelka Základní umělecké školy V. Ambrose.
V České republice se klavírista
Eric Zuber, označený New York
Times za výraznou postavu nové
generace amerických klavíristů,
objeví vůbec poprvé! Během pouhých několika let získal hlavní ceny
z deseti nejprestižnějších soutěží.
V Prostějově uslyšíte skladby hudebních velikánů Wolfganga Amadea
Mozarta, Ludwiga van Beethovena,
Frederica Chopina a George Gershwina.
Jaká další vystoupení si pro své
posluchače ZUŠ Vladimíra Ambrose na Prostějovské dny hudby připravila? Ve středu 2. května
od 17:30 hodin okouzlí všechny
návštěvníky sálu ZUŠ žáci školy absolventským koncertem. Další den
bude následovat tradiční komponovaný pořad Děti dětem, který si
v 10:00 hodin v Městském divadle
přichystají děti ZUŠ pro žáky MŠ
a 1. stupně ZŠ. Ještě ten samý den
v 18:00 hodin v Národním domě
vystoupí dechový kvintet Moravské filharmonie Olomouc Moravia
Quintet. V následujících dnech pak
proběhne ještě půltucet vystoupení.
(tem)

na Prostějov dýchne AMERIKA

hrdinům zachránit zlatý indiánský poklad před všehoschopnými bandity? Na
tyto a na ještě mnohem více otázek odpověděla inscenace Vinnetou – Poslední
ústřel. „Do hry jsem vložil i několik známých písniček. Ve chvíli, kdyby se publikum začalo třeba nudit, mohlo si aspoň
zazpívat,“ vyjádřil se autor Petr Linduška.
Jeho hra zaplnila sál Živnostenského
domu v Konici po hodně dlouhé době.
„Naposledy se tu hrálo divadlo před
bezmála desíti lety. Působili tu místní
ochotníci sdružení do souboru Živňácké hlahol, který vedl Miroslav Havelka.
V současnosti lze v Konici na divadlo
zajít pouze na zámek, kde se v létě koná
jednodenní festival,“ nastínil Tomáš
Vrba, ředitel Městského kulturního

Uplynulou neděli začaly dny hudby:

Jaké by to bylo, kdyby Vinnetou nezemřel mladý a musel se potýkat se svojí
dominantní ženou Ribannou, kupou
dětí a krizí středního věku? Pomohl by
mu jeho německý kamarád Old Shatterhand, který jinak svůj život tráví „uspáváním“ zločinců, popíjením kefírového nápoje a obratným sváděním žen? Podaří
se těmto dvěma stárnoucím a pupkatým

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
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Už před inscenací se divadlem linula příjemná atmosféra dokreslovaná lehkými
tóny hudby. Tu si divadelní soubor skládá sám pod vedením Františka Sedláka,
kterého diváci mohli vidět ve hře jako
praotce Čecha. Tento všestranný divadelní soubor Větřák Pivín přitom vznikl
už v roce 1991. V té době šlo zakladate-

Jakub ČERMÁK

PROSTĚJOV Když se sejdou svatý
Václav, Jan Amos Komenský, Jan Hus,
praotec Čech, K. H. Borovský a Babička Boženy Němcové... Ne, takhle nezačíná nějaký vtip, ale klasická hra Járy
Cimrmana. Ve vyprodaném Městském divadle v Prostějově si návštěvníci mohli dílo z pera Zdeňka Svěráka
a Ladislava Smoljaka užít minulý čtvrtek ve velmi povedeném zpracování
divadelní společnosti Větřák Pivín. Večerník byl jejich dalšímu vydařenému
kousku naživo přítomen.

lům hlavně o udržení tradice masopustu,
v dalších letech se k tomu přidaly již další
společenské a kulturní akce, zejména stavění a kácení máje. V repertoáru mají svá
autorská díla, skeče a parodie, velmi rádi
inscenují svého oblíbence Járu Cimrmana. „Už od samého začátku Vetřáku jsem
se Cimrmanem zabýval, poslouchal ho
na páscích jako mluvené slovo. Začínali
jsme Cimrmanem v říši hudby, to bylo
úplně první u nás v Pivíně. No, a po
čase jsme hráli v prostějovském divadle
Dobytí severního pólu. Určitě je to náš
oblíbený autor,“ popisuje Jiří Vrba, jeden
ze zakladatelů Větřáku.
Dá se říct, že příběhy vynálezce a génia Járy Cimrmana za ta léta zlidověly.
Lidé si pamatují a recitují si oblíbené
a vtipné pasáže. Proto bylo zajímavé
sledovat, jak si s látkou poradili divadelníci z Pivína. A bylo vidět, že mají
hru skvěle nastudovanou, přičemž se
baví nejen diváci, ale i oni sami a tak se
nebojí do stokrát hrané hry vnést něco
nového, originálního, svého.
„Snažíme se to dělat poctivě, abychom
nedělali ostudu autorům. Chceme, aby
to bylo věrné originálu, ale je pravda, že
někdy přidáme něco autorského, obzvlášť u nás v Pivíně. Naše změna v Dobytí severního pólu se údajně donesla až
k panu Svěrákovi,“ usmál se Jiří Vrba.

www.vecernikpv.cz
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Je dobré vědět, že tento druh specifického humoru diváky stále baví a láká je do
divadel. To prostějovské bylo ve čtvrtek
19. dubna zaplněné takřka do posledního místečka. A publikum se bavilo dosyta, smích tvořil de facto stálou kulisu.
Ostatně cimrmanovské hry vždy stavěly
především na promyšleném slovním
humoru.

BYLI JSME
U TOHO

prostějovské divadlo

Jára CIMRMAN ZAPLNIL

jsme tady, a proto jsem ráda, že jste přišli,“
vyjádřila se stručně na úvod organizátorka Ida Hornová, která s nápadem na
uspořádání vzpomínkové výstavy přišla
a jenž sama v Echu již vystavovala své fotografie zachycující detaily a střípky věcí,
které nás běžně obklopují.
Téměř žádná z vernisáží v Galerii u Hanáka, kterou Albert Halmo sedm let vedl,
se neobešla bez živé hudby. O tu se tentokrát postaral autor řady reportáží z cyklu
Toulavá kamera a častý návštěvník galerie Milan Brauner společně s Tomášem
Mohrem známým i díky jeho spolupráci
s Martinem Maxou. A pak už se hodně
povídalo, přiměřeně popíjelo a také něco
málo vzpomínalo. Přesně tak, jak by si to
Albert nepochybně představoval. (mls)

BYLI JSME
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aby se lidi pobavili a odreagovali. Zatím bude Výstava obrazů konických malířů,
ovšem o žádné nevíme,“ uzavřel šéf kul- jejíž slavnostní vernisáž proběhne na koturního střediska, jehož nejbližší akcí nickém zámku v neděli 6. května.

Z VERNISÁŽE

Přátelé zavzpomínali na
„Albiho“ výstavou v klubu

2x foto: Martin Zaoral

Foto: Martin Zaoral
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střediska Konice, které akci pořádalo.
saa
„Nedávno jsme byli za divadlem v Praze
na seriálu Mefisto. Zájezd byl zcela vyprodaný. I proto jsme byli hodně zvědaví,
jaký zájem bude o divadlo přímo tady
v Konici. Je to pro nás takový test, zda má
cenu v tom pokračovat i nadále,“ vysvětlil
Vrba, který se rozhodl pozvat ochotníky
z Litovle. „Jejich představení mělo skvělé
ohlasy a bylo již několikrát vyprodané,“
vysvětlil tuto volbu Vrba.
Zhruba stovka diváků se dobře bavila
a v samotném závěru publikum ochot- #     ! 9 !  
  9!"
níkům nejenže zatleskalo, navíc si s nimi
i zazpívalo píseň o tom, že „Končí, příběh končí, loučí se Vinnetou. Západ bychom rádi v obnovené tradici předstazas míň je divoký, díky tobě, Manitou!“. vení v ‚Živňáku‘ rádi pokračovali. Snad se
„S návštěvností jsme spokojeni. Proto nám opět podaří najít vhodnou komedii,

PROSTĚJOV Tohle by se mu určitě
líbilo! Společným setkáním u fotografií, vína, piva, jednohubek a živé
hudby si připomněli Alberta Halma
jeho přátelé. Vůdčí osobnost prostějovského Fotoklubu a obětavý organizátor dění v Galerii u Hanáka zemřel 5. března ve věku 58 let. Výstava
„Dobré světlo tam nahoře, příteli!“ je
od uplynulé soboty k vidění v klubu
Echo v Kostelecké ulici.
Vystavené snímky zavěšené prádelními
kolíčky na šňůře zachycují Alberta Halma ve sto a jedné podobě. Doplňují je
pak fotografie ze zatím poslední výstavy
Fotoklubu Prostějov, který Halmo vedl
a dále pak některé z aktuálních snímků
členů tohoto spolku. „Všichni víme, proč

Pondělí 23. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

Vinnetou z Litovle si v Konici

milujeme vecerník
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PROSTĚJOV Prostějov se opět proměnil v Hanácký Jeruzalém! Do města, kde před druhou světovou válkou žila početná židovská komunita, uplynulou středu zavítali dva velcí propagátoři židovské hudby i kultury. Jiří Hošek a jeho dcera Dominika se v zaplněném přednáškovém sále Národního domu setkali se skutečně přátelským přijetím a jejich koncert publikum v závěru ocenilo neutuchajícími„standing ovations“.

18042010421

18042070422
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PROSTĚJOV Loni odstartovalo extraligové finále mezi dvěma volejbalovými ženstvy z Hané překvapivým
vítězstvím olomouckého družstva na
prostějovské palubovce – a nakonec se
soudná série protáhla na pětizápasové
obří drama. Od podobného začátku
nebylo ani tentokrát daleko, byť konečný výsledek zahajovacího duelu
3:1 nevypadá nijak hekticky. Samotný
průběh však více než tři sety ze čtyř nabídl zcela vyrovnanou podívanou.
Hlavní důvod? Domácí tým nekraloval
útokem zdaleka tak výrazně, jak je zvyklý. Sice z něj vyšel s vyšší úspěšností, ale
jen o tři procenta (38:35), neboť hostující kolektiv dokázal jeho jindy dominantní zakončení eliminovat výbornou obranou v poli. Na vítězných blocích přitom
bylo mírně lepší vékáčko (12:10), které
se mohlo opřít rovněž o kvalitnější příjem (55:42 procent). Zatímco na podání panovala naprostá rovnocennost
v esech i zkažených servisech.
Pokud tedy chceme najít stěžejní faktor,
jenž rozhodl o vydřeném vstupním úspěchu favorita, dostáváme se k ústřední hráčské opoře VK. A tuhle úlohu suverénně
naplnila ostřílená univerzálka. „Klíčovou
roli sehrála Hela Horká, která výborně
zakončila spoustu důležitých balónů,“ řekl
kouč Prostějova Miroslav Čada. „Obecně
rozhodla především rozdílová hráčka Helena Horká, přes kterou domácí zakončovali většinu stěžejních míčů,“ zmínil také
trenér Olomouce Jiří Teplý.
Oba měli samozřejmě pravdu. Zkušená
matadorka nekompromisně ukončovala výměny hlavně tehdy, kdy to její mančaft nejvíc potřeboval. V součtu dosáhla
pronikavě nejvíc bodů ze všech aktérek
utkání (26) a ohromně vysoko ční zejména její celková užitečnost (+21!). Na
straně UP se dokázala top tahounce trochu přiblížit jediná Martina Michalíková
(16) doplněná dvojicí Gabriela Orvošová + Darina Košická (obě 12), přičemž
Horkou nejaktivněji podpořily Laura
Emonts (16) s Andreou Kossányiovou
(15). Oboustranně se v ofenzivě málo
prosazovaly středové plejerky.
Více najdete na www.vecernikpv.cz!

HORKÁ

Stěžejní roli
sehrál faktor
jménem Helena

láme maximum, aby byl desátý titul
náš,“ ujistil Miroslav Čada.
Jeho trenérský protějšek od výběru UP
naopak věřil, že vysokoškolačky dokážou boje o národní primát výsledkově
zdramatizovat. „Kromě čtvrtého setu,
kdy už holkám došly síly, jsme v Prostějově odvedli dobrý výkon. Škoda
ztracených náskoků v prvních dvou
sadách, tam jsme nezvládli koncovky.
Jinak jsme favorita mohli potrápit ještě mnohem víc a vůbec to nemuselo
dopadnout 3:1. Každopádně jsme si
znovu ověřili, že s Prostějovem dokážeme hrát naprosto vyrovnaně, a doma si
navíc věříme. Proto půjdeme za vítězstvím na vlastním hřišti, abychom sem
vrátili sérii za nerozhodného stavu 1:1
na utkání,“ pravil Jiří Teplý odhodlaně.
Poměřování dvou aktuálně nejlepších volejbalových ženstev naší
země na vrcholné extraligové scéně
tedy pokračuje. Na čí stranu se přikloní misky vah?


vecerník

9HGHQ¯NOXEX9.3URVWÝMRYVHSěHGᅏQ£OHH[WUDOLJ\ŀHQ

Marek SONNEVEND

Budějovicích či Liberci jednoduše nelze.
Z hanácké metropole v sobotu dorazila
přibližně stovka fans, kteří na nic nečekali a od úvodu hlasitě povzbuzovali,
v čemž je navíc podpořil i výborný nástup žen UP. Zároveň tím však vyburcovali prostějovské fandy, kterých se
následně zapojilo do podpory vlastního
týmu podstatně víc než obvykle.
Tím pádem kulisa nakonec vystoupala na
důstojnou úroveň odpovídající významu
finálového střetnutí. Určitě však může
být ještě mnohem lepší. Uvidíme hned
ve středu v Olomouci, kam Fanklub VK
vypravuje autobusový zájezd. A následně
v sobotu opět v hale Sportcentra DDM.
Bude se už o nejbližším víkendu slavit
desáté ligové zlato v řadě za sebou?
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Prostějov (son) - V sobotu večer
odstartovala kromě finálového derby
Hané také série o třetí příčku v končícím ročníku ženské extraligové soutěže.
Stejně jako loni se o bronz perou Ostrava a KP Brno, přičemž lépe za medailí
tentokrát vykročil severomoravský tým.
Do úvodního střetnutí vstoupil skvěle
a vedl už 2:0 na sady, načež se ale rozjelo
družstvo z jihomoravské metropole. Po
vyrovnání na 2:2 to vypadalo na velký
výsledkový obrat, leč rozhodující tiebreak jasně patřil domácím plejerkám.
Ty nakonec vyhrály 3:2 (21, 20, -21,
-20, 6) a ujaly se zápasového vedení 1:0.
„Důležité vítězství, ale nepochopitelně
jsme po dvou získaných setech přestali
hrát. Naštěstí jsme pak precizně rozjeli tiebreak a zaslouženě uspěli. Holky
chválím za výkon i přístup v této fázi
sezóny,“ zdůraznil trenér TJ Zdeněk Pommer. „Na to, že je ve hře třetí místo, šlo
o slabé utkání s obrovským množstvím
chyb na obou stranách. My jsme jich
udělali za první dva sety jen při servisu
a v útoku dvacet osm! Až potom jsme
se vzchopili, avšak obrat nedotáhli. Pevně věřím, že ve středu doma budeme
chybovat méně a do Ostravy se ještě
vrátíme,“ doufal kouč Králova Pole Marek Rojko.
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Prostějov (son) - Rodící se senzaci
v podobě postupu ostravských volejbalistek do finále UNIQA extraligy ČR
2017/18 zažehnaly olomoucké ženy až
otočením rozhodujícího pátého střetnutí semifinálové série. Favoritky doma
prohrávaly 0:1 na sady, načež zabraly
a stěžejní duel nakonec ovládly 3:1 (-20,
17, 19, 17). „Pod tíhou zodpovědnosti
z posledního zápasu jsme začali hrozně
s velkým množstvím nevynucených
chyb. Výsledkem byly zasloužená ztráta prvního setu i špatný úvod druhého. Naštěstí přišla včas série Bernardy
Čutuk z 3:7 na 8:7, která nás podáním
nastartovala. Holky se uklidnily a pak
už to byl z jejich strany zlepšený výkon.
Soupeř sice statečně vzdoroval celé páté
utkání, ale nás poslalo dál nakonec zasloužené vítězství,“ oddechl si trenér
UP Olomouc Jiří Teplý. „Začali jsme
dobře, ale pak nás soupeř zatlačil servisem a my udělali moc nevynucených
chyb,“ stručně zhodnotil kouč TJ Ostrava Zdeněk Pommer.
UPOlomouc–TJOstrava3:2nautkání
Olomouc – Ostrava 3:0 (24, 18, 10),
Ostrava – Olomouc 3:2 (-19, -15, 20,
23, 13), Olomouc – Ostrava 3:0 (18,
10, 23), Ostrava – Olomouc 3:2 (-21,
29, -15, 21, 12), Olomouc – Ostrava
3:1 (-20, 17, 19, 17).

Obrat Olomouce
v pátém semifinále

RYCHLÝ



37

Fanklub volejbalového oddílu VK
Prostějov pořádá autobusový zájezd na druhé utkání finálové série
UNIQA extraligy žen ČR 2017/18
mezi VK UP Olomouc a VK Prostějov.
Stěžejní bitva v rámci rozhodujícího
soupeření o mistrovský titul v play-off letošního ročníku nejvyšší české
soutěže se hraje ve středu 25. dubna
od 17.00 hodin, sraz fanoušků je
týž den v 15.45 hodin na parkovišti
u haly Sportcentra DDM.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu marek.
sonnevend@email.cz nebo telefonicky či SMS zprávou na číslo 606
957 288. Uzávěrka přihlášek v úterý 24. dubna do 14.00 hodin.
Zájezd je tradičně zdarma, jeho
účastníci si musí zaplatit pouze vstupenku na samotný zápas.
A vzhledem k omezené kapacitě
jednoho autobusu platí pravidlo,
že kdo se přihlásí dříve, ten jede.
(son)

ČESKÁ TŘEBOVÁ, PROSTĚJOV
Celkem čtyřiašedesát družstev se
kvalifikovalo do úvodní fáze mistrovství České republiky mladších
žákyň 2018. Nechyběly mezi nimi
nadějné volejbalistky VK Prostějov,
což samozřejmě byla dobrá zpráva.
Ještě mnohem lepší však je, že v této
první části národního šampionátu
uspěly a postoupily na závěrečný
turnaj MČR mezi elitních šestnáct
kolektivů naší země ve věkové kategorii do 13 let!
Hanačky absolvovaly jednu z osmičlenných skupin, konkrétně šlo o grupu B
v České Třebové. Ze sedmi svých duelů
tam pět vyhrály a dva prohrály, což v konečném součtu stačilo na postupovou
druhou příčku. Celé kvalifikační klání
nám podrobně přiblížil hlavní trenér
prostějovských mladších žákyň. „Do
České Třebové jsme jeli s cílem odehrát
sedm dobrých zápasů a pokusit se o co
nejlepší výsledek. Stále nám chyběla

zraněná Simona Marešová a navíc se na
část turnaje omluvila i druhá hráčka, která již trénuje se staršími žákyněmi a nastupuje za ně. I z těchto důvodů jsme na
možnost postupu vůbec nemysleli,“
vracel se k předstartovním myšlenkám
Jindřich Němeček, jeden z trenérů prostějovského výběru.
Holky ale hrály dobře, dařilo se jim
v obraně a dokázaly se srovnat i s nepříjemnými horními servisy. Ve čtyřech utkáních prvního dne nás přehrál
jen pozdější vítěz Olymp Praha B
a v neděli ráno se prostějovská děvčata
probudila lépe než soupeřky ze Žďáru,
takže přibylo další vítězství. „A když
jsme pak zvládli i souboj s Krnovem,
v němž si trochu zahrály též holky
z lavičky, začaly se vkrádat myšlenky
na postup. K tomu nám chybělo získat
v posledním střetnutí proti Nymburku jeden set, což nebylo vůbec jednoduché, neboť soupeřky také chtěly
postoupit. Měly velice dobré podání,

za celý zápas pokazily jen minimum
příjmů, naše útoky zvedaly a bodovaly
po obraně.
Nám se naopak nedařilo to, co předtím a nezpracovávali jsme ani lehčí,
odevzdané míče. Ani druhou sadu se
po hladce ztracené první nepovedlo
rozjet optimálně. Nakonec se nám
však podařilo skóre dotáhnout, načež
protihráčky v dramatické koncovce
přece jen znervózněly a dopustily se
několika chyb. Set jsme tudíž vyhráli
a tím si zároveň zajistili účast na závěrečném turnaji.
V tiebreaku už sice dominoval opět
Nymburk, ovšem odehráli jsme ho se
ctí. Velké poděkování patří nejen holkám, ale i Slávkovi Matějovi, který pomohl cennými radami a podílel se na vyburcování týmu k výborným výkonům,“
shrnul úspěšné počínání a konečné druhé místo Němeček.
(son)
Výsledkový servis
najdete na straně 22

Zájezd pro fanoušky VK Mladší žákyně VK postoupily
na finále do Olomouce na závěrečný turnaj MČR

Ne, že by se příznivci obou rivalských
táborů nesnažili, leč srovnávat jejich
podporu například s rachotem při utkáních play-off nejvyšší mužské soutěže
v Kladně, Karlových Varech, Českých

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV V minulém roce přineslo extraligové finále strhující pětizápasový boj mezi volejbalistkami
Prostějova a Olomouce, přičemž velkému náboji mistrovských bitev odpovídala i postupně gradující divácká
atmosféra. Nyní se o titul perou stejní
soupeři, ale fanouškovská kulisa zatím neodstartovala nijak bombasticky. Asi byla poplatná tomu, že se hrál
teprve první duel rozhodující série.

Na tribunách vyrovnaný souboj fanoušků
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PROSTĚJOV Celou jednu dekádu byl šéftrenér mládeže VK Jaroslav Matěj nedílnou součástí
prostějovského volejbalu. Od nového ročníku tomu ale bude jinak. Jeho úspěšná éra
v hanáckém oddílu totiž končí, klubové vedení se službami uznávaného odborníka již nadále nepočítá. Za celé zdejší působení mu však na odpovídající úrovni poděkovalo.
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Foto: Marek Sonnevend
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Po deseti letech končí u prostějovského volejbalu mise uzznávaného
odborníka na mládež Jaroslava Matěje. Vedení VK Prostějov se rozhodlo
neprodloužit mu kontrakt a za sužby
mu poděkovat. Stalo se bezprostředně před začátkem prvního utkání
finálové série ženské extraligy s Olomoucí, kdy se mikrofonu na chvíli
chopil sportovní manažer vékáčka
Peter Goga.
„Rád bych sem na plochu pozval
Slávka Matěje, který dlouhých deset
let dělal našemu klubu mládežnického šéftrenéra. A to výborně. Vytvořil i zavedl jednotnou koncepci péče
o talenty, výraznou měrou pomáhal
udržovat celý kvalitní systém v chodu
a díky tomu se naše naděje postupně
zlepšovaly,“ přednesl Goga k osmi
stovkám diváků v hledišti. „Právě Slávek měl velkou, až rozhodující zásluhu na medailových úspěších našich
mládežnických týmů v rámci České
republiky včetně tří mistrovských titulů. Za jeho vynikající dlouhodobou
práci mu tímto moc děkujeme a přejeme vše nejlepší do dalšího života,“
dokončil Goga.
Matějovi vzápětí potřásl pravicí a předal mu velký dárkový koš, s gratulací
hned přispěchal i kouč ženského áčka
Miroslav Čada. A od fanoušků sklidil jeho loučící se kolega zasloužený
potlesk. „Ví se o mně, že takové slavnostní oficiality příliš nemusím. Na
druhou stranu mě však samozřejmě
potěšilo, že si klub mé desetileté práce pro něj váží a poděkoval mi za ni,“
ocenil samotný Jaroslav Matěj.
Proč vlastně z Prostějova odchází?
A kam nyní zamíří? Odpovědi na
tyhle otázky i spoustu dalších přineseme už brzy v exkluzivním rozhovoru!
(son)

Pondělí 23. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

volejbal

aneb pohled
Kathleen Weiss

C  :
608 960 042

VÝHODNÉ

Tolikrát útočila Helena Horká
během prvního finálového utkání
ženské extraligy! Na to, že se hrály čtyři sety, jde o skutečně vysoké
číslo (průměr 16 zakončení na
jednu sadu!), které dokládá, jak
moc prostějovské volejbalistky na
zkušenou univerzálku spoléhají.
Že plným právem, to ostřílená
hráčka potvrdila ziskem většiny
rozhodujících bodů.
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VŠE HRAJE
DO KARET VK

Finálová série letošní extraligy žen v předpokládaném složení Prostějov versus Olomouc teprve odstartovala zahajovacím duelem. Přesto šlo hned z něj
vyčíst spoustu zajímavých poznatků důležitých i pro další vzájemná střetnutí
o mistrovský titul 2017/2018.
1. Dobrá přihrávka není vše. Kouč VK Miroslav Čada pevně věřil, že v případě kvalitního příjmu budou jeho svěřenkyně schopné přehrávat rivalky
úderným útokem z pestrých nahrávek. Což se však v sobotu úplně nepotvrdilo. Favoritky sice přihrávaly na výborných 55 procent, ale přesto měly při
zakončení problémy. Důvody? Skvělá obrana UP v poli, chybějící pohoda
středových hráček a občas i horší nahrávky Kathleen Weiss.
2. Úpéčko je i není nebezpečné. Osobně jsem od vstupního zápasu finále
očekával nemalé problémy, neboť úřadující mistryně republiky hrály po desetidenní pauze a obhájkyně ligového stříbra naopak byly rozjeté z dlouhého semifinále. Docela logicky se tak papírově silnější družstvo pomaleji dostávalo
do tempa, s udoláním soka mělo dost starostí. A olomoucký kolektiv potvrdil
jak svou potenciální nebezpečnost, tak současně i možnou pohodovější překonatelnost v případě špičkového výkonu vékáčka.
3. Rozhodnou ofenziva a odolnost. Když uvážíme, že Prostějovu nefungovala útočná činnost coby jeho největší zbraň zdaleka optimálně (spíš se v ní trápil), a přesto dokázal zvítězit 3:1, není z mého pohledu v celé rozhodující sérii
co řešit. Olomouci prostě chybí pořádné zakončení, navíc také větší mentální
síla. Vést v jednom setu 18:12, v dalším 20:17 - a stejně oba ztratit? To o něčem
svědčí. Mančaft VK se v této sezóně dokázal podobným způsobem vyhrabat
z momentální nepohody opakovaně, psychickou odolnost tedy má v sobě.
Resumé: Nejen z výše zmíněných příčin jsem stále pevně přesvědčen, že
se už v sobotu bude na ploše haly Sportcentra DDM slavit zlaté kulaté jubileum.

Marek
Sonnevend
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Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

„Úvodní finálové utkání jsme nezačaly dobře a v prvním setu byl soupeř dlouho lepší,
trochu podobně se vyvíjela i druhá sada. Pokaždé se nám ale podařilo nepříznivý vývoj
otočit, což bylo pro celý zápas klíčové. Stejně jako naše výrazné zlepšení ve čtvrté části.
Věděly jsme, že to ve finále nebudeme mít jednoduché, tím důležitější je první dosažené
vítězství série. Olomouc má svou kvalitu a ze začátku byla znát její větší rozehranost
z dlouhého semifinále s Ostravou. Nám naopak po desetidenní zápasové přestávce déle
trvalo dostat se do vyššího tempa. Ale zvládly jsme to a věříme, že v dalším průběhu
série půjdou naše výkony postupně nahoru. Tak jako dnes ve zmíněné čtvrté sadě, kde
jsme asi trochu unavené soupeřky už jasně přehrávaly. Na což budeme chtít navázat ve
středu na olomouckém hřišti. Může jít o zlomový zápas celé série, případným vítězstvím
bychom si otevřely dveře k přesvědčivému ovládnutí finálových bojů. Ideální scénář samozřejmě zní: vyhrát 3:0 na utkání a titul oslavit v sobotu doma s našimi fanoušky!“

W : 
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Na konci sezóny 2015/2016 vytvořily
prostějovské volejbalistky exkluzivní
a vlastně nepřekonatelný rekord UNIQA
extraligy žen ČR. Jaký? Před dvěma roky
prošly celým play-off bez jediného ztraceného setu. Což znamená, že ve čtvrtfinále, semifinále i finále vyhrály všechny
zápasy poměrem 3:0 a jejich celkové
skóre z vyřazovacích bojů se tudíž zastavilo na cifrách 27:0! Tehdy šlo o unikátní
počin, v novodobých dějinách nejvyšší
tuzemské soutěže zcela bezprecedentní.
A jak už jsme zmínili, lze jej maximálně
vyrovnat, nikoliv předčít. Po letošním
semifinále se tým VK právě ke srovnání
tohoto vlastního maxima zdárně blížil,
neboť proti Přerovu ani KP Brno opět
neprohrál žádnou sadu. Pokud by takhle
smetl i poměrně silnou Olomouc, šlo by
o skutečný majstrštyk, ovšem ten se už
nepodaří. Výběr UP totiž v Prostějově
podlehl „jen“ 1:3 a tím pádem nezůstal
štít vékáčka bez absolutní poskvrnky.
Jestli však Čadovy svěřenky získají titul
s podobně kosmetickými problémy, zlobit se určitě nebudeme.
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Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Prostějovská univerzálka číslo jedna bez jakýchkoliv
diskusí rozhodla úvodní mač finálové série UNIQA
extraligy žen ČR 2017/18 ve prospěch vékáčka.
Všech svých 26 bodů přitom dosáhla útokem,
v němž měla úspěšnost 40 procent, když dohromady zakončovala smečí na síti v 65 případech!
„Hela znovu potvrdila, že je i ve svém věku perfektně připravená a schopná zvládnout tak
ohromnou porci útoků na hodně vysoké úrovni.
Uhrála snad všechny rozhodující míče, skvěle
nás podržela,“ chválil sedmatřicetiletou svěřenkyni trenér volejbalistek Prostějova Miroslav
Čada. Dodejme, že Hela Horká měla v sobotu
proti Olomouci ve výsledné kolonce celkové užitečnosti cifru +21 (!!) a soupeřky musela chvílemi
přivádět až k zoufalství.

HELENA HORKÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

36

: %:  -X 

22:20, načež opanovaly klíčové koncovky shodně 25:22.
„Samozřejmě bylo moc důležité, že
jsme otočili nepříznivý vývoj těch
prvních dvou setů. Já jsem v to pořád věřil, neboť jsme v úvodu nehráli
úplně dobře a mé očekávání bylo, že
se zlepšíme. Což zejména zásluhou
Heleny Horké přišlo, díky úspěšnému skládání těžkých míčů se jasně
stala nejlepší hráčkou zápasu. Obecně
máme schopnost dohnat i větší ztráty
delšími sériemi bodů, to se dnes potvrdilo,“ oddechl si kouč Prostějova
Miroslav Čada.
Důvod, proč jeho svěřenkyně nedominovaly (kromě druhé poloviny čtvrté části), nemusel hledat
nikterak složitě. „I když jsme v útoku

měli zase navrch, nebyla naše převaha
v téhle činnosti zdaleka tak výrazná.
Soupeř totiž velice dobře bránil a my
jsme se tentokrát prosazovali jen krajními hráčkami, nikoliv střeďačkami.
Proto mělo utkání dlouho tak vyrovnaný průběh,“ analyzoval Čada.
Teprve v dějství číslo čtyři zažehl papírově silnější kolektiv své motory na
plné obrátky, a byť hanácký sok snížil
z 5:0 na 9:7, následně už nestíhal - viz
skóre 25:15. „Ve čtvrtém setu se již
projevily naše kvality, zlepšili jsme
všechno včetně zmíněného útoku.
Naopak Olomouc tak silné zakončovatelky podle mého názoru nemá
a opírá se v první řadě o defenzivu.
Jakmile jsme tuhle zbraň eliminovali,
vznikl větší rozdíl,“ pokračoval Čada
v rozboru sobotního mače.
Nyní přijde na řadu druhý finálový
mač ve Sportovní hale Univerzity
Palackého (středa 25. dubna od
17.00 hodin), následně pak třetí
střet série znovu v hale Sportcentra
DDM (sobota 28. dubna od 17.00
hodin). Dokáže prostějovský tým seklikni na

FOTOGALERIE

brat zlato v nejkratším možném čase,
nebo mu úhlavní konkurent cestu za
kulatinami ještě víc znepříjemní? „My
pochopitelně chceme vyhrát 3:0 na
zápasy a uděláme pro to maximum.
Nejdůležitější bude zvládnout na odpovídající úrovni přihrávku, zvláště
na olomouckém hřišti. Pokud se tohle
povede a poradíme si i s přechodem
do útoku, měla by se projevit naše
ofenzivní převaha. V opačném případě může dojít k hodně vyrovnané
bitvě či bitvám. My každopádně udě-
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Vstup do střetnutí je vždy důležitý, zvlášť
pokud jde o zahajovací duel titulového
zápolení. A start vyšel mnohem lépe
hostujícímu družstvu. Jeho plejerky bezproblémově přihrávaly, dost úspěšně zakončovaly a hlavně skvěle bránily. Jak na
síti, tak zejména v poli, kde zvedly několik fantastických míčů. Domácím hráčkám naopak chybělo účinnější podání
a právě kvalitnější defenziva, ta velmi
citelně. Vyústěním tohoto dění byl nečekaně jasný průběh vstupního dějství
ve prospěch úpéčka, a to hodně dlouho.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Boj jaksepatří nabídlo
první utkání finálové série UNIQA
extraligy žen ČR 2017/18, která je
současně hanáckým derby. Většina
rozhodujících momentů dramatické
řežby však patřila favorizovaným volejbalistkám Prostějova, jež tak udolaly sokyně z Olomouce 3:1 a ujaly
se zápasového vedení. Regionální
přetahovaná o zlato teď bude pokračovat ve středu 25. dubna od 17:00
hodin ve Sportovní hale Univerzity
Palackého. Třetí zápas je na programu v sobotu 28. dubna na palubovce
prostějovského Sportcentra opět od
17:00 hodin.

    + 
Bodový vývoj – první set: 2:2,
2:4, 3:6, 4:8, 6:8, 6:10, 7:13, 9:13,
11:14, 11:16, 12:18, 15:18, 18:19,
20:20, 21:22, 25:22. Druhý set:
3:0, 5:1, 5:4, 6:6, 7:8, 8:10, 10:10,
11:12, 13:12, 14:15, 15:17, 17:18,
17:20, 22:20, 24:21, 25:22. Třetí set:
2:0, 2:2, 3:6, 6:9, 9:9, 11:10, 14:13,
14:15, 17:16, 17:18, 18:22, 19:23,
21:23, 22:25. Čtvrtý set: 5:0, 7:2,
7:4, 9:5, 9:7, 11:7, 13:8, 15:9, 18:13,
22:13, 23:15, 25:15.

stav série: 1:0

VK PV
UP OL

Konkrétně do stavu 12:18, který se zdál
rozhodující. Leč nebyl. Prostějovský
mančaft v tu chvíli odhodil viditelnou
nejistotu, možná i nervozitu či menší
rozehranost. A komplexně pozvedl svůj
výkon na jinou, podstatně vyšší úroveň,
což soupeře odsoudilo ve zbytku sady
téměř k roli statisty. Klíčové přitom bylo
bleskové dotažení na 18:19, stěžejní pak
finální obrat z 21:22 v režii neomylně
útočící Horké - 25:22 a 1:0.
Pohodu ze závěru setu si bojovnice VK
přenesly do počáteční fáze druhého
(5:1), ovšem vzápětí je přibrzdily dva
bodové bloky protivnic (5:4). Obranná činnost katapultovala olomoucký
celek zase nahoru, znamenala též návrat
předtím ztraceného sebevědomí (7:8,
8:10). Každopádně se hrál oboustranně špičkový volejbal, atraktivní pro
necelou tisícovku fanoušků v hledišti.
V další pasáži se poměr sil na palubovce
naprosto vyrovnal, každý chvilku tahal
pilku (13:12, 14:15). A vysokoškolačky se mohly opřít o vyšší úspěšnost
ofenzivy, zatímco Čadovy svěřenkyně
udělaly několik nevynucených chyb.
Tím se mírně utrhly na 15:17 a posléze
na 17:20, díky čemuž šly do koncovky
opět s výhodou. Ani tentokrát však nestačila, neboť úřadující mistryně republiky v kritické situaci znovu prokázaly
svůj potenciál. Při výborném servisu
Emonts otočily pětibodovou šňůrou
na 22:20, aby hned poté tuhle část zkušeně zavřely - 25:22 a 2:0.
Pro ženy UP musel být takový průběh
a dvakrát promarněná obří šance na zisk
setu nadmíru frustrující. Nic ale nevzdávaly a rychle nabrané manko zkraje třetího dílu razantně zvrátily (z 2:0 na 3:6).
Domácí kolektiv se prostě nevyvaroval
krátkodobých výpadků, jež rival tažený Michalíkovou dokázal trestat. Jenže
i Teplého družině scházela větší stabilita,
proto neustále přicházel o svůj náskok
(6:9 – 9:9). Rovnocenné drama pokračovalo nepřetržitě většinu sady s tím,
že šlo o neustálou přetahovanou maximálního rozdílu o jeden bodík (11:10,
14:15, 17:16). Než Olomoučanky pod-

  

nikly prudký výpad při účinném podání
Košické z 18:18 na 18:22. A do třetice
už Weiss a spol. nepříjemnou ztrátu
nesmazaly, konkurentky si naopak finiš
pohlídaly - 22:25 a 2:1.
Naděje obhájkyň extraligového stříbra
tak žila, avšak dostala povážlivé trhliny
nekompromisním odpichem papírově
silnější ekipy do čtvrté edice vzrušujícího mače - 5:0. Nicméně tahle převaha

se postupně tenčila, až se poměrně brzy
skoro rozplynula - 9:7. To znamenalo
pro členky vékáčka impuls, aby zas pořádně zabraly, což se přesně stalo. Celá
sestava v čele s vynikající Horkou ukázala, nač herně má, a stále unavenější
soupeřky ve zbytku duelu působivě převálcovala - 25:15 a 3:1.
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

Miroslav ÈADAX 
„Úvod byl pro nás těžký, zápas dlouho probíhal naprosto vyrovnaně a dokonce
jsme museli opakovaně dohánět nemalou ztrátu. To se v úvodních dvou sadách povedlo, což mělo na osud střetnutí podstatný vliv. Následně jsme si utkání přece jen
zkomplikovali, ale závěr už vyzněl jasně pro nás. Co se týče jednotlivých činností, na
podání to bylo vyrovnané, zatímco na přihrávce, bloku i v útoku jsme měli o trochu
větší úspěšnost. A klíčovou roli sehrála Hela Horká, která výborně zakončila spoustu
důležitých balónů. Celkově se projevilo, že proti sobě hrají dva kvalitní týmy, čemuž
odpovídala i vysoká úroveň střetnutí.“
Jiøí TEPLÝ - UP Olomouc
„Začali jsme velice dobře a koncentrovaně, s kvalitním servisem i obranou. Tím jsme
si pokaždé vypracovali slibné vedení, ale bohužel nedokázali vysoké nasazení vydržet až do konce dvou úvodních setů. V závěrech nám chyběla potřebná agresivita.
Vyšlo to až ve třetí sadě, kde soupeř možná pod dojmem dosavadního vývoje trochu polevil a my jsme toho využili. Jenže pak nám asi došly fyzické síly po náročně
dlouhé semifinálové sérii proti Ostravě, holkám viditelně scházela energie. Obecně
rozhodla především rozdílová hráčka Helena Horká, přes kterou domácí zakončovali většinu stěžejních míčů.“
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Každopádně mohou být úřadující
šampiónky České republiky rády, že
v sobotu doma vůbec vyhrály. A navíc ve čtyřech setech, aniž by došlo
na ošidný tie-break. Třetí dějství totiž ztratily 22:25 a v úvodních dvou
se k tomu hodně schylovalo. Nejprve totiž favoritky prohrávaly 12:18,
o sadu později pro změnu 17:20. Pokaždé však z prekérní situace umně
a především rychle vybruslily bodovými šňůrami na 18:19, respektive

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Mise prostějovských volejbalistek s názvem
„Útok na zisk desátého titulu v řadě za sebou“ zdárně pokračuje. Další důležitý krůček udělaly ženy VK zvládnutím zahajovacího duelu finálové série UNIQA extraligy ČR 2017/2018,
v němž udolaly vzdorující Olomouc 3:1. Bylo to náročné
i komplikované, ale vyšlo to. A teď chybí k jubilejnímu vystoupení na mistrovský trůn už jen dvě vítězství.

Finálová série pokračuje ve středu v Olomouci
a v sobotu opět v Prostějově. Bude již hotovo?

ÚVODNÍ KROK BYL TĚŽKÝ, ALE VYŠEL

milujeme

V jedinečném seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE dáváme už třetím rokem novou podobu ženám,
ale i mužům. K tomu máme díky vstřícným
partnerům vlastní profesionální tým a snažíme se nejen o změnu image, ale hlavně
o vnitřní proměnu a dodání sebevědomí.
A co je pro nás hlavní? Splnit vaše přání
a dělat vám radost! Je třeba poznamenat, že
všechny dosavadní díly dopadly skvěle a každá z nich přitom byla něčím výjimečná. Jsme
tak nesmírně rádi, že se tento projekt stále
těší velké popularitě a dokonce se přehoupl
přes hranice Prostějovska. Již jsme tu měli
vítěze z Ostravy, Olomouce, Vyškova, ovšem
tentokrát všechno předčila přihláška přímo
z hlavního města České republiky! Dubnovou adeptkou se totiž stala zájemkyně až
z Prahy! Máme nesmírnou radost, že se sláva
PROMĚNY IMAGE od Večerníku až „hvězd
dotýká“. Pojďme tedy zjistit, jak na nás v pořadí již třiatřicátá vítězka přišla…
„Milí Večerníci z Prostějova, mám dnes zrovna
svátek a náhodou jsem se na internetu propracovala k vaší nabídce proměny. Nejsem sice z Prostějova, ale k tomuto městu mám vřelý vztah,
protože tam mám letitou kamarádku a udělala
bych si k vám výlet. Jak se říká, spojím příjemné,
ale nejen s užitečným, ale zase jen s příjemným.

Albert Einstein

Motto na tento týden:
„Pouze život,
který žijeme pro ostatní, stojí za to.
“

Příjemné zbývající dubnové dny přeje čtenářům
Večerníku Aneta Křížová.

srdečně vás vítám v dubnovém dílu pravidelné tematicky zaměřené strany Servis pro ženy.
Jarní dny prozářené sluncem
a provoněné květinami jsou
tady a tak si ruku v ruce s touto
skutečností zpříjemníme naši
rubrikou. V tomto ročním
období je naší povinností
věnovat se očistě organismu
a přiblížíme vám také dubnovou PROMĚNU IMAGE.
A abychom utužovali svoje
zdraví, tak si opět zacvičíme.
A nezapomeňte, že stále se
můžete hlásit do další PROMĚNY IMAGE, čeká vás
zážitek na celý život!

Milé čtenářky
a milí čtenáři,

ODDECHOVÝ
ÈAS

Pondělí 23. dubna 2018
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Jaro a všudypřítomná energie jsou v plném
proudu a tak jsme po čase opět zavítali za Annou Hanákovou ze studia Cesta změny - Salon Charme v Melantrichově
ulici, která se věnuje numerologii, ale i výkladu karet, práci
s čakrami a energiemi. Dále nabízí poradenství a vzdělávání v oblasti životního stylu, rozvoji osobnosti, vztahů a podobně. V rozhovoru pro Večerník odhalila to, co jste o barvách možná nevěděli...
 Krásné počasí je téměř na denním pořádku, zimní šeď
nahradily barvy, jsou všude kolem nás. Můžete nám nastínit výklad k těm základním barvám?
„Jednou z prvních jarních barev se na kvítcích sněženek i bledulí prezentuje barva bílá, která symbolizuje nevinnost a zrození. Bílá barva odráží vlnové frekvence všech odstínů. Žlutá
je nejteplejší, nejexpanzivnější a nejzářivější barvou, stejně jako
její symbol slunce. Červená je všeobecně považována za barvu
lásky a vášně, je také spojována s naléhavostí nebezpečí. Modrá
je barvou oblohy, komunikace a představuje prostor pro změnu.
Zelená je univerzálním symbolem přírody, svěžesti, přátelství
a regenerace.“
 Mohou nás barvy ovlivňovat i negativně?
„Ano, určitě mohou. Například pokud vás dlouhodobě trápí
vysoký krevní tlak, tak není vhodné nosit červenou barvu. Za
zmínku určitě stojí i barva černá, ta neodráží žádné světlo a je
symbolem toho, co nemá být spatřeno, co leží mimo náš dosah.
Pokud ji nosíte příliš často, může vás brzdit v aktivitách. Pozor
tedy na ni.“

 Co v situaci, kdy nás třeba něco bolí, nebo máme nějaký
zdravotní problém? Je možné pomocí barev zlepšit náš stav?
„Ano, i tady nám barvy mohou být nápomocné. Když máte teplotu, či nějaký zánětlivý stav, což je červená barva, můžete použít
energii modré barvy k ochlazení, zklidnění a ztišení. Tam kde panují
strach, úzkost či vnitřní neklid, tam pozor na výraznou žlutou barvu.
Pokud se u vás vyskytují strachy a úzkosti, tak v tomto případě
jsou vhodnější vždy pastelové odstíny modré, zelené i růžové. “
 Jaký význam mají barvy v našem šatníku?
„Často saháme po barvách tak nějak podvědomě. Někdy si potřebujeme dodat energii, dynamiku, takže aniž bychom chtěli,
zvolíme oranžovou a červenou, zjemnit či dodat ženský půvab
provádíme růžovou barvou. A pokud podvědomě cítíte, že potřebujete podpořit komunikaci a diplomacii, tak na sebe oblékáte modrou. Je-li u vás potřeba prostoru či hledání směru, saháte
automaticky po zelené.“
 Barvy známe i v oblasti čaker, jaký význam mají barvy
v tomto případě?
„Ano, jsou to barvy našich základních energetických míst – čaker, jsou dány kořenová = červená, sakrální = oranžová, solar
plexus = žlutá, srdeční čakra = růžovo-zelená, krční = modrá,
čakra třetího oka = indigová a korunní čakra = bílá, fialová.
Čakry na sebe navazují a záleží kolik je v jednotlivých čakrách
energie a jak se jejich barvy prolínají. Toto vše nevědomky spolu
s barvami ovlivňuje náš život. Pamatujme, život není černo-bílý
a barvy jsou našimi nejbližšími pomocníky a přáteli. Přeji vám
krásné barevné dny. “

t

cukrářské
piškoty

6 zralých kiwi
400g zakysané
smetany
50 g moučkového
cukru
2 lžíce medu
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Nejdříve jsme začali výběrem outfitů v RV FASHION, následně jsme se přemístili pro nové
brýle do Optiky Wagner, účes byl vytvořen ve
Vlassalonu a líčení v nedalekém kosmetickém
a kadeřnickém salónu Naisy. Jelikož panovalo
nádherné jarní počasí, využili jsme focení venku
a vznikla celá řada krásných fotek i videí. Z nové
image paní Beranové mám velkou radost, dostala větší šmrnc.
A jak to všechno dopadlo? To zjistíte už v příštím vydání Večerníku. Nemine vás pořádná
porce čtení, fotodokumentace a skvělé video.
Nezapomeňte také sledovat naše internetové
stránky www.vecernikpv.cz a rubriku Servis pro
ženy, kde najdete videa i fotografie z PROMĚN
IMAGE od Večerníku a nejen to.

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Dezerty do hrníčku, který
si můžete od 24. 4. 2018 koupit na stáncích tisku.

Postup

KIWI dezert

s oblibou říká, to je pro ženu základ. Při samotném průběhu proměny měla s sebou kromě
manžela i přítelkyni z Prostějova, se kterou kamarádí již od 4. třídy. „Již nyní mohu čtenářům
prozradit, že paní Beranová je úžasná a srdečná
dáma, plná smyslu pro humor i energie. Celý
den byl velice příjemný a užili jsme si s ní, ale
i s jejím manželem spoustu legrace,“ neskrývala příjemné pocity Aneta Křížová.
Již nyní ale lze potvrdit, že partnerská PROMĚNA IMAGE dopadla přímo na jedničku!

R ecept pro vás

Patřím již do kategorie starších dam, vůbec si
tak ale nepřipadám, pořád se cítím mladě a ráda
bych si nějaký rok s vaší pomocí ubrala, co tomu
říkáte? Nějak jsem podvědomě vždy toužila nějakou takovou proměnou projít, ale nedopracovala
jsem se k tomu, až teď, když mám více času a jsem
právě úplně čerstvou důchodkyní. Takže dosáhla jsem již dvaašedesátého roku a jsem z Prahy.
Mějte se moc hezky, ať se vám daří a ať uděláte
někomu (třeba mně) velkou radost,“ takto zněla
přihláška Miroslavy Beranové, která měla při výběru tolik vzývané štěstí.
„To snad není možné, vy jste mě vážně vybrali! Já
jsem nikdy nic nevyhrála a ani jsem si nemyslela,
že byste mě mohli vybrat. A ono přece,“ zněla první reakce dubnové vítězky PROMĚNY IMAGE
ve chvíli, kdy byla Večerníkem kontaktována.
„My jsme nadšeni, že se paní Beranové líbila ze
všech proměn vizáže, které jsou v naší zemi, právě
ta naše a že jí také můžeme splnit její přání,“ objasnila výběr Aneta Křížová, redaktorka Servisu pro
ženy a patronka projektu PROMĚNA IMAGE.
Jak nám Miroslava Beranová o sobě prozradila,
miluje cestování, její vášní jsou chataření, příroda a turistika. Věnuje se také sportu, cvičení, ezoterice i andělům. Z módy má nejraději
sportovní oblečení, ale příležitostně se ráda
oblékne i do společenských šatů. Moc ráda se
líčí, a to jednoduše, ale přece, protože jak sama

4. Posléze nohu položíme níž,
zhruba deset centimetrů nad zem
(viz. foto). I tentokrát se srovnáme do rovnováhy, dlaně směřují
nahoru a noha je propnutá. Dýcháme zhluboka a držíme alespoň
po dobu jedné minuty. Následně
nohu vrátíme zpět a pánev položíme na zem. A dýcháme jako u prvního kroku. Celý cvik provádíme
pětkrát za sebou. Je výborný na
posílení ledvin a zpevnění vnitřního stabilizačního systému a pánevního dna.
A nyní už se můžete společně se
mnou těšit zase příště!

3. K zvednuté pánvi teď zvedneme pravou nohu, ruce necháme
přitisklé k zemi, dlaně směřují
nahoru a snažíme se nohu udržet
rovně. Koleno je natažené a noha
propnutá. (viz. foto). Opět dýcháme jako na počátku cvičení, pokud máte pocit, že nohu neudržíte
rovně, zkuste se zaměřit na střed
břicha a rovnováhu korigovat touto partií. Vydržíme alespoň jednu
minutu.

2. Nyní pomalu zvedneme pánev, co nejvíce nahoru. Dlaně
jsou stále otočeny směrem nahoru a v této pozici chvíli vydržíme
a snažíme se hledat rovnováhu
(viz. foto). Dýcháme hezky volně
a zhluboka. Můžeme se pomyslně
soustředit i na oblast ledvin, která
se tímto cvikem značně posiluje.
Po pátém nádechu a výdechu přejdeme k dalšímu kroku, který je
pro pokročilejší.

1. Nejprve se položíme na podložku, pokrčíme nohy, dlaně otočíme
směrem vzhůru (viz. foto). Nyní
se od břicha začneme pomalu
nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají doširoka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme.

V tomto okénku se budeme již po
dvaačtyřicáté společně věnovat
harmonizačním,
relaxačním,
ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením.
K tomu, abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám a dalším nešvarům, je potřeba pravidelný pohyb. Pokud však již
k nějakému narušení v oblasti zad,
páteře, kyčlí aj. dojde, je potřeba se
problematické partii pravidelně
věnovat. Dnes se zaměříme na
vnitřního stabilizačního systému.
Pojďme tedy na to...

I DUŠI

„Pokud vás trápí strach a úzkost, dejte si CVIČENÍ
pozor na žlutou barvu,“ radí Anna Hanáková PRO TĚLO
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Na půdě historického objektu se utkalo
třináct finalistů z celé republiky, kteří byli
vybráni v předkole, jež proběhlo začátkem dubna na pořádající SŠDAM. As-

Aneta
KŘÍŽOVÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

ny na téma Minimalizmus, Charleston,
Vrstvení či Sport. Pod vedením módní
návrhářky Yvony Leitner vznikly ukázky
plné nápadů, neotřelých tvarových řešení
a barev. Nutno dodat, že zpracování mělo
opravdu vysokou úroveň.
Pak již přišla na řadu samotná soutěž.
K vidění byly modely s hravým zpracováním, plné smyslnosti, elegance, ale také
duchovní symboliky či rebelství. Kolekce
byly inspirovány například potápěčskými
neopreny, obdobím první republiky, Diorem, Čínou, ale také dnešní neúprosnou
a stresující dobou.
Po soutěžní části následovala přestávka
a ve foyer divadla měli diváci možnost hlasovat pro svého favorita. „V roli moderátora bravurně exceluje Tomáš Hanák, který
očividně nenechává jednu bránici v klidu
vydechnout. Co věta, to perla, je skvělý
moderátor. Musím říci, že z velké části

xxx
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jaké bylyy dotekky módy 2018-004-21

piranty na celkové prvenství hodnotila
porota složená z módních návrhářů v čele
s přední módní návrhářkou Liběnou
Rochovou, do které dále zasedli výrobci
i prodejci módy a svůj názor dali najevo
také diváci.
Tomu všemu však předcházela reprezentační přehlídka SŠDAM Prostějov.
Ta se skládala z modelů, které zhotovily studentky 4. ročníku oboru Design
oděvu jako svoje klauzurní a maturitní
práce. Jednotlivé kousky byly zhotove-

PROSTĚJOV Osmnáctý ročník prestižní soutěže Doteky módy
vyvrcholil minulý pátek 20. dubna v Národním domě, kde se
sešla nejen řada nadějných návrhářů a odborníků z branže, ale
také sál plný natěšených diváků v čele s moderátorem a lamačem ženských srdcí Tomášem Hanákem. V hledišti nechyběl ani
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který byl stejně jako v minulých letech
i letos mediálním partnerem akce.

a duchovní symboliky

chodím na Doteky módy i kvůli němu,“
přiznala Večerníku divačka Šárka Fajstlová.
„Líbilo se mi také, jak pan Hanák modelky
upozorňoval na to, že by se měly více usmívat. Jsem téhož názoru. Je sice pravda, že se
na některých přehlídkách úsměvy nenosí,
ale myslím, že kolekce lépe vyzní, pokud
mají modelky úsměv na tváři, alespoň pro
diváka,“ dodala. „Téměř z každé kolekce
bych si klidně něco vybrala,“ přidala se Alexandra Říhovská.
Druhou část večera započaly taneční vystoupení a přehlídka módní návrhářky
Sharky Bosakove, která žije v Austrálii.
„Pro Sharku hranice mezi oděvem a teatralitou zmizely. V její oděvní tvorbě jsou
cítit silné příběhy, autentická inspirace,
čisté provedeni a funkčnost. Baví ji kombinovat a objevovat nové postupy a prolínat třeba i kovařinu s klasickou babiččinou výšivkou nebo receptem na štrúdl,“
poznamenal Tomáš Hanák.
Po skvělých modelech se již přešlo k samotnému vyhlášení těch nejlepších.
Cenu diváka a zároveň i cenu odborné
poroty získal Adam Grmolec ze SŠDAM
s kolekcí „Vysoká hra“. Modely charakterizovala slova „Chtít víc, jít dál, být lepší,
směřovat výš“.
Celkovým vítězem se stala kolekce
„Linie?“ a jak již sám název napovídá,
modely vycházely z linií, konkrétně
z ženského těla. Objemné materiály,
velkorysé barvy, neobvyklá barevnost a nekonvenční přístup byly tím

klikni na

www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

Galavečer DOTEKY MÓDY se nesl
nekonvence, minimalismu

navštivte stále více oblíbenější inter

hlavního pořadatele Jan Nagy, ředitel
Městské policie Prostějov.
Dále jsou v plánu tradiční ukázky ze
zásahu hasičů, kterým jako vždy pomohou lékaři záchranky. Nejenom ke slovu,
ale rovněž k praktickým činům přijdou
také pyrotechnici, vojáci opět dětem
předvedou vystavené střelné zbraně,
lékaři budou dětem předvádět první
pomoc a fronty dětí se dají očekávat
před simulátory rychlé jízdy či nárazu
vozidla do pevné překážky. „Jsem rád,
že pozvání na letošní ročník Dne s IZS
přijal kompletní tým BESIP z Ministerstva dopravy,“ přidal Jan Nagy, který
ovšem zřejmě ze skromnosti zapomněl
na podíl prostějovských strážníků na
tradiční akci. „Naším úkolem je hlavně celou akci organizačně zvládnout.
Městská policie Prostějov bude ale mít
na velodromu samozřejmě i svoje vlastní stanoviště. Veřejnosti se předvedou
naši strážníci s ukázkou odchytu psů,
ovšem daleko větší prostor zde bude
mít naše skupina prevence. Ta má pro
děti připravenou spoustu soutěží z oblasti dopravní výchovy i prevence proti
kriminalitě. Všechny děti zapojené do
těchto soutěží a testů odměníme cenami nebo alespoň nějakou tou sladkostí,
rozdávat budeme i preventivní doplňky

pro cyklisty a chodce,“ popsal Večerníku
šéf strážníků.
Před rokem musel být Den s integrovaným záchranným systémem kvůli
špatnému počasí zrušen. Něco takového si ale letos organizátoři vůbec
nepřipouští. „Věřím, že tentokrát bude
počasí nádherné, očekávám velkou návštěvnost. Prostřednictvím Večerníku
bych chtěl pozvat co nejširší veřejnost.
A my uděláme všechno pro to, abychom
pro ni připravili co nejatraktivnější podívanou,“ vzkazuje Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov.
Na akci zve také Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje. „Prostějovský Den
s IZS patří mezi tradiční vlajkové akce
všech složek. Neexistuje totiž moc příležitostí, kdy se policisté, hasiči, lékaři a vojáci
sejdou ke společným akcím. Tedy kromě
těch ostrých zásahů. Také já věřím, že
tento pátek sedmadvacátého dubna bude
na prostějovském velodromu velmi živo,“
přeje si Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí HZS Olomouckého kraje.
Zbývá ještě doplnit, že kromě PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je mediálním partnerem také Český rozhlas
Olomouc, jehož moderátor bude celou
akci provázet a jednotlivé ukázky složek IZS komentovat.

Neobyčejně vitální stařenka si svůj věk
vůbec nepřipouští. „Já ty roky už ani

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Minulý čtvrtek 19.
dubna oslavila nádherné 102. narozeniny Josefa Schlesingerová z Prostějova. Aktuálně nejstarší občance
města přišli kromě Večerníku poblahopřát i zástupci magistrátu v čele
s náměstkem primátorky Pavlem
Smetanou. A záhy dorazil také PROSTĚJOVSKÝ Večerník!

➢ ZE STRANY 3
atmosféra,“ svěřil se se svými pocity Pavel Smetana, který paní Schlesingerové
popřál především mnoho zdraví a ať jí
humor a optimismus spolu s rodinnou
pohodou vydrží i v dalších letech. „Chtěl
bych touto cestou poděkovat ještě jednou za milé přijetí celé rodině,“ dodal.
Její dcera Josefa Mastná nám prozradila,
že maminka se dožila tak vysokého věku
i díky zajímavému jídelníčku. „Jí hodně
čokoládu, tvaroh a sladká jídla. Maso
naopak velmi málo, asi tak jednou týdně.
Ostatně my jsme si na něco podobného
zvykli celá rodina, místo masa jíme hodně moučné jídlo. A na víkend kupujeme
i dvanáct litrů mléka.“
Večerník pořídil s Josefou Schlesingerovu krátký rozhovor, který vám přineseme v čísle 19/2018. Prozatím jí přejeme hodně zdravíčka, pohody a lásky do
dalšího života.
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pomalu nepočítám. Ale že jsem nejstarší, tomu se mi nechce ani věřit. Z toho
mám trému,“ svěřila se hodně zvesela
Josefa Schlesingerová. „A děkuji moc za
kytici, je nádherná,“ přijala náš dar nejstarší občanka Prostějova.
Domů jí za magistrát přispěchali poblahopřát i náměstek primátorky Pavel
Smetana společně s Pavlem Nohou
z odboru školství, kultury a sportu.
„Předně bych chtěl říci, že paní Schlesingerová na mě působila i přes svůj
úctyhodný věk velmi energicky a mile.
Když jsem jí přišel popřát, tak se musím
přiznat, že bych jí její věk nehádal, vypadá mnohem mladší. Při následném
rozhovoru jsem zjistil, že je to přátelská
dáma s velkým rozhledem a životními zkušenostmi. Stejně tak přátelsky
jednala i její dcera se zetěm. Je vidět, že
v rodině funguje dobrá mezigenerační
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S Večerníkem, který vyjde v pondělí 7. května, budete moci hlasovat v prvním semifinálovém kole naší velké
soutěže O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Hlásit se do soutěže můžete už nyní. Stačí zaslat
fotografii vašeho tabla doplněnou o lokaci, kde je k vidění, na e-mailovou adresu editor@vecernikpv.cz.
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V pátek 27. dubna od 9:30 do 13:30
hodin se návštěvníci akce mají opět na
co těšit, vždyť jednotlivé složky IZS
v Prostějově si pro ně připravily atraktivní ukázky ze své činnosti. „Mohu
prozradit, že půjde nejen o statické,
ale rovněž o značně dynamické ukázky. Například ze zásahu bezpečnostních složek Policie České republiky,
ale také Vojenské policie. Určitě se
příští pátek budou po velodromu
prohánět i nějací zločinci, kteří budou
razantním způsobem zpacifikováni
zásahovými jednotkami,“ usmívá se za

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Už tento pátek se na
prostějovském velodromu za Kosteleckou ulicí uskuteční další ročník
Dne s integrovaným záchranným
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.

Den„Věřím
s integrovaným
záchranným systémem     
ve velkou návštěvnost,“ říká
za organizátory šéf strážníků Jan Nagy na velodromu  !"#$%&! ' #

PLUMLOV Již příští 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.
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z 1. KOLA JE:
VOJTĚCH KOTEK V KAPELE TH!S HRAJE NA...
c) basovou kytaru
Dvě vstupenky získávají: Jolana Frgalová, Sídliště Svobody 21/76, Prostějov * Martin Coufal, Salajky 86, Brodek u Prostějova * Marian Borovský,
Francouzská 3, Prostějov * Pavlína Portešová, Stínava 56 * Libor Nakládal,
Ptení 256.
Lístky si výherci mohou vyzvednout v redakci Večerníku!
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:
SE KTEROU ZPĚVAČKOU MÁ FRONTMAN KAPELY
WOHNOUT MATĚJ HOMOLA DCERU?
a) Lucií Bílou
b) Jarmilou Šulákovou
c) Darou Rolins
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 26. DUBNA, 12.00 hodin.
DRUHOU PĚTICI VÝHERCŮ budeme telefonicky kontaktovat. NEZAPOMEŇTE TEDY UVÁDĚT NA SEBE PŘÍMÁ SPOJENÍ. Jména zveřejníme také v příštím vydání.

na čarodějnice
s Wohnouty
a Vojtou Kotkem

VYHRAJTE LÍSTKY
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Michal KADLEC
Připomeňme, že přesně jde o částku
6 830 000 korun. Je to suma peněz
složená z městských dotací pro LHK
Jestřábi spolek za poslední tři roky,
které byly schváleny zastupitelstvem
na základě smlouvy s uvedeným klubem mládežnického hokeje, tehdy
zastoupeným bývalým předsedou Michalem Tomigou. Jádrem problému je
ale skutečnost, že tyto finance automaticky zůstaly na účtu odboru školství,
který od zmíněné částky odepisoval
na základě faktur náklady hokejového
klubu za pronájem ledové plochy a některých nemovitostí na zimním stadionu. Dotace tedy nikdy nebyly poslány
na účet klubu, v čemž Krajský soud
v Brně vidí hlavní problém. A nařídil
magistrátu tyto peníze znovu odeslat
na konto insolvenčního správce.
Celou záležitost ještě více rozvířila
opoziční zastupitelka Hana Naiclerová tím, že vše po vzoru Jakuba Čecha
nahlásila Ministerstvu financí. Jak
také v pondělí ostatním zastupitelům
sdělila, svoje „udání“ opřela i o tvrzení, že zastupitelé sice hlasovali pro
udělení dotace mládežnickému klubu LHK Prostějov, ale druhý den prý
náměstkyně změnila dotační smlouvu a místo přímo na účet LHK Prostějov spolek byly peníze převedeny
na konto Domovní správy Prostějov.
„Já ani moji kolegové jsme to vůbec nevěděli, hlasovali jsme jen pro
udělení dotace,“ uvedla Naiclerová.
„Lžete, paní Naiclerová! Jednak peníze nedostala Domovní správa, ale
zůstaly na odboru školství a od celkové dotace se na základě faktur od
Domovní správy odečítaly položky
za pronájem ledu a další záležitosti LHK. A rovněž tak není pravda,
že jste o tomto postupu nevěděla,“
oponovala náměstkyně primátorky
Ivana Hemerková. Jako důkaz nechali

radní promítnout obrazový záznam
z jednání zastupitelstva z roku 2016.
Na něm všech třiatřicet zúčastněných
zastupitelů minulé pondělí zřetelně
vidělo, že náměstkyně primátorky
všechny před schválením dotace pro
Michala Tomigu a jeho LHK Jestřábi spolek obeznámila se systémem
vyplacení dotace, který je v Prostějově využíván už od roku 2010! A to
ten, že dotace se nevyplácí přímo na
účet klubu, ale zůstává na magistrátu.
„I s tímto vědomím jste dotaci v uplynulých letech schvalovali, tedy jasně
jste věděli, že vyplácení dotace se děje
tímto způsobem. Ze záznamu i zápisu jednání z roku 2016 vyplývá,
že pro bylo jednatřicet zastupitelů,
včetně vás, paní Naiclerová. Navíc
tento systém je osvědčený a hlavně ho
zákon umožňuje,“ dodala Hemerková. Tu vzápětí podpořili jak samotní
radní, tak i někteří zástupci opozice.
„Takový systém s dotacemi pro mládežnický hokej se zavedl v roce 2010.
Dva roky předtím totiž docházelo
k velmi zpožděným platbám, jak za
led Domovní správě, tak pan Tomiga velmi dlouho dlužil peníze společnosti FTL za dopravu. To už jste
zřejmě zapomněli. Proto se zavedlo,
že schválená dotace tomuto klubu
zůstane na radnici a měsíc co měsíc
se od ní budou odčítat vynaložené
náklady. Jak jsem sdělil i tento týden
v rozhovoru pro Večerník, nic na tom
není protizákonného. Zákon to jednoznačně dovoluje a navíc vše bylo
vždycky schváleno zastupitelstvem.
Nikdo nikoho neokradl, hokejová
mládež si potřebné hodiny odbruslila, v pořádku byly proplaceny i faktury za dopravu. Nikdo se tedy na dotacích neobohatil, dotační podporu
nedostal nikdo jiný než děti z LHK
Jestřábi Prostějov, a to prostřednictvím odboru školství a odepisováním faktur. Tehdejší předseda LHK

pan Tomiga navíc s tímto způsobem
dotační pomoci pokaždé souhlasil,“
uvedl předseda kontrolního výboru města Petr Kousal (KDU-ČSL).
„Toto vše jsem také sepsal a své vyjádření poslal paní Naiclerové. Ta však
nelenila a poslala udání na Ministerstvo financí do Prahy. Podle mého
názoru zákon jednoznačně porušen
nebyl a podle selského rozumu jsme
pro děti z LHK Jestřábi udělali maximum,“ poznamenal Kousal. Jeho další slova pak vyvolala bouřlivý potlesk
nejen v řadách většiny zastupitelů, ale
i mezi přítomnou veřejností. „Jestliže
jsem na popud paní Naiclerové provedl kontrolu systému přidělených
dotací, všechno jsem jí okomentoval
a navíc jí poslal zápis z této kontroly,
a ona přesto na Ministerstvo financí pošle udání a podnět k šetření, že
město porušilo zákon, tak evidentně
inženýrka postupovala proti zájmu
města a zájmům jeho občanů,“ nebral
si už servítky Petr Kousal. K němu se
pak přidal kromě několika radních
i náměstek hejtmana Olomouckého
kraje. „Naprosto souhlasím se stanoviskem paní náměstkyně Hemerkové
i s tím, co řekl pan Kousal. Jestli teď
paní Naiclerová tvrdí, že byl porušen
zákon, je to lež. Domnívám se, že těmito neustálými udáváními, a není
to první případ, opravdu poškozuje
zájmy tohoto města a jeho občanů,“
uvedl František Jura.
Po dalších a dalších podobných
vyjádřeních bylo na Haně Naiclerové vidět, že jakoby „natahuje“
k pláči. Těžko ale říct, zda si slova většiny osazenstva prostějovského zastupitelstva napříč politickým spektrem
vzala k srdci...
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Naiclerovouzelži!
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 A podaří se to poměrem 3:0 na
utkání?
„Samozřejmě v to doufáme, i když
nakonec není tolik podstatné, jak
se povede na vrchol dojít. Titul je
titul bez ohledu na okolnosti. Byť
je určitě lepší jej získat hladce a bez
velkých nervů. Loni to stačilo.“
(smích)
 Jak se cítíte vy osobně v letošním družstvu VK?
„Opravdu skvěle po všech stránkách.
Že jsou v Prostějově výborné podmínky pro volejbal, to jsem si ověřila
už v minulé sezóně. A měla jsem po
jejím skončení radost, že jsme se dohodli na pokračování spolupráce a já
tady mohla zůstat. Loni v létě se pak
podařilo dát dohromady výborný
kolektiv, který podle mého názoru
funguje na vynikající úrovni. Jak
herně, tak vnitřně. S holkama si fakt
rozumíme a při zápasech je to většinou vidět.“
 Je tedy letošní prostějovský
mančaft lepší než ten loňský?
„Určitě ano. Projevuje se to v první
řadě na lepších výsledcích i výkonech, ale zároveň si výborně rozumíme i mimo hřiště, hodně držíme
pospolu. Proto jsem skutečně moc

Foto: Marek Sonnevend

LAURA EMONTS

vizitka

ráda, že mohu být součástí tohoto
kolektivu.“
 Jak zde - daleko od domova trávíte volný čas?
„Když sem za mnou přijede manžel,
tak jsme samozřejmě spolu. Jinak
hlavně odpočívám, občas podnikneme něco s holkama. A taky jsem
si teď na jaře začala dělat řidičák na
motorku.“ (úsměv)
 Zmínila jste manžela, který
koncem podzimu musel na operaci s páteří. Už je v pořádku?
„Ano, cítí se mnohem lépe. Dokonce již začal nedávno pracovat a jeho
zdraví jde každým dnem nahoru. Za
což jsem hrozně ráda.“
 A máte ho tu na finále?
„Zatím ještě ne, ale měl by dorazit
na třetí zápas finálové série. Věřím,
že ten bude rozhodující a společně
oslavíme titul.“

✓ německá smečařka VK Prostějov
✓ narodila se 4. dubna 1991 v Tuttlingenu
✓ měří 180 centimetrů a váží 71 kilogramů
✓ s volejbalem začala jako osmiletá
v rodném městě a postupně prošla osmi německými kluby (TG Tuttlingen, TV Villingen, Olympia Berlín, SC Postupim, Alemannia Aachen,
SC Schwerin, Ladies in Black Aachen, NawaRo Straubing)
✓ do Prostějova přestoupila v roce 2016, jde o její první zahraniční
angažmá
✓ patří do širšího kádru národní reprezentace Německa, s níž vyhrála
juniorské mistrovství světa 2009, získala stříbro z Evropské ligy žen
2014 a skončila pátá na mistrovství Evropy žen 2015
✓ vékáčku pomohla k dobytí mistrovského titulu 2017 i Českého
poháru 2018
zajímavost: od léta 2016 je vdaná za v Německu známého atletického
trenéra, za svobodna nosila příjmení Weihenmaier

 Co tedy očekáváte od dalšího
průběhu série?
„Loni to proti Olomouci bylo ve finále
strašně těžké, dobře si na to vzpomínám. Letos však máme silnější
tým a proto věřím, že tentokrát nedojde na plných
pět střetnutí. Soupeřky
nám
pochopitelně
nedají nic zadarmo
a rozhodně to nebudeme mít snadné,
ale pevně věřím, že
všechno zvládneme.
Přesvědčivěji než před
rokem.“
 Získáte tedy titul,
pro Prostějov desátý za
sebou?
„Jsem o tom přesvědčená!“

„Bylo hodně těžké. V prvním i druhém
setu jsme dlouho ztrácely a skóre otáčely
v koncovce, třetí sadu už pak nezvládly.
Ve čtvrté už jsme se zlepšily a hrály prim.
Je důležité, že jsme sérii otevřely vítězně.

PROSTĚJOV V dresu volejbalistek VK Prostějov se za uplynulých
jedenáct let objevily desítky zahraničních plejerek z mnoha různých
zemí, zpravidla jich kádr hanáckého klubu obsahoval minimálně
polovinu v téměř každé sezóně.
Během aktuálního ročníku patří
na soupisku vékáčka jen tři cizinky včetně dvojice Němek. A jednu
z nich - sedmadvacetiletou smečařku Lauru Emonts - Večerník exkluzivně vyzpovídal po úvodním
duelu finálové série extraligy. Olomouc pomohla v sobotním podvečeru skolit 3:1 svými šestnácti
dosaženými body.

i druhém setu jsme dlouho ztrácely a skóre otočily až zlepšenými
koncovkami, třetí sadu jsme už nezvládly. Potom se nám povedlo výrazně zkvalitnit servis a obranu, což
vedlo k jasnému zisku čtvrtého setu.
Celkově je důležité, že jsme sérii otevřely vítězně.“
 Proč jste měly s UP takové
problémy?
„Soupeřky hrály opravdu dobře. A já
bych nepoužila slovo problém. Hrajeme finále proti kvalitnímu celku,
takže se dalo očekávat, že nepůjde
o nic jednoduchého. Což se potvrdilo, diváci mohli sledovat hezký,
zajímavý a dlouho dramatický zápas.
Který jsme nakonec my vyhrály, což
je podstatné.“
v rámci původního
 Dokážete nicméně hrát lépe
interview
než v prvním finálovém měření
pro Večerník
sil...
se ptal
„Určitě ano, během sezóny jsme to
už mnohokrát potvrdily. A čtvrtá
Marek
sada byla také názornou ukázkou,
i když tam olomouckým hráčkám
SONNEVEND
asi trochu došly síly po jejich náročném semifinále na pět utkání s Ost Co říkáte na první střetnutí ravou. My každopádně půjdeme dál
o mistrovský titul?
zápas od zápasu a v každém budeme
„Bylo hodně těžké. V prvním chtít předvést co nejlepší volejbal.“

Německá volejbalistka Laura Emonts
je ráda za uzdravení manžela a nadšená
z toho, jak funguje letošní prostějovský tým

Radní usvědčili „TITUL BUDE ZASE NÁŠ!“

Pondělí 23. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Pseudokauza s necelými sedmi miliony korun, které má prostějovský magistrát znovu platit, tentokrát na konto
insolvenčního správce zkrachovalého sdružení LHK Jestřábi spolek, se živě probírala i na pondělním jednání zastupitelstva města.
Kauzu s vyplacenými dotacemi„napráskala“ Ministerstvu financí
ČR opoziční zastupitelka Hana Naiclerová (nezařazená), kterou
však prostějovští radní jednoznačně usvědčili ze lži! Rovněž někteří zástupci opozice Naiclerovou prokleli s tím, že není přece
v zájmu samotného města lhát a podávat pochybná udání...
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KOLA

fotbal

VOTÌCH BÍLÝ

VS. TJ Horní Štìpánov

Tip

Tip

VS.

TJ Sokol Vrahovice

VS.

Sokol Vícov

VS. Sokol Brodek u Prostìjova

VS.

Sokol Èechovice „B“

POØADÍ KANONÝRÙ

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

18. Leopold ZATLOUKAL, Leopold ZATLOUKAL (oba Brodek u Pv),
Petr ŠENKYŘÍK, (Dobromilice), Martin VOGL (Otaslavice), Jaromír
KRÁSA ml. (Hvozd), Jan DVOŘÁK (Vrahovice), Miroslav MUSIL (Haná
Nezamyslice), Miroslav MUSIL (Haná Nezamyslice) všichni 7 branek, 26.
Jakub CHVOJKA, Lubomír SMÉKAL (oba Otaslavice), Kristián KOUKAL (Výšovice), Libor KLIMEŠ (H. Štěpánov), Richard SCHVARZ (Sokol Vrahovice) všichni 6 branek, 31. Jiří FOJT, Ondřej ŠČUDLA ( všichni
Horní Štěpánov), Hubert BURGET (Brodek u Konice) všichni 5 branek,
34. Jaromír MATOUŠEK (Brodek u Prostějova), Luděk OLBERT (Výšovice) všichni 4 branky.

Jan STUDENÝ (Vrahovice)
Pavel FARNÝ (Vrahovice)
Jakub ŠPAČEK (Dobromilice)
Jakub KRATOCHVÍL (Dobromilice)
Patrik RICHTER (Dobromilice)
Petr VODÁK (Učice B)
7. Martin HON (Otaslavice)
Dominik DRMOLA (Otaslavice)
Aleš BURGET (Brodek u K.),
Karel GRYC (H. Štěpánov)
Vojtěch VÁVRA (Vícov)
12. Roman BAŠNÝ (H. Štěpánov)
Jan TYPNER (Brodek u Pv)
Libor NĚMEC (Horní Štěpánov)
Svatopluk BUKOVEC (Vrahovice)
Daniel JODL (Čechovice „B“)
Zdeněk FILDÁN (Výšovice)

1.
2.
3.
4.
5.

Souboj jedenáctého týmu tabulky se sedmým přinese vyTip
rovnaný boj. Tištínští sahali po bodech ve Výšovicích a nyní Veèerníku:
půjdou po vítězství jako hladový lev. Hosté vykazují v jarní
2:1
části solidní formu, ale teď přijde výpadek.

W'@ WW
*:X
VS.

Poslední celek tabulky sbírá body poskrovnu a v neděli tomu
Tip
asi nebude jinak. Čechovická rezerva vykazuje slušnou kvali- Veèerníku:
tu, když zdolala i ambiciózní Otaslavice. Tři cenné body pot1:3
vrdí i na trávníku outsidera, byť úplně lehké to nebude.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

FC Ptení

Brodečtí po výhře v derby uhráli další tři body na domácím
Tip
trávníku a v tabulce jsou už pátí, pouhý bod právě od Veèerníku:
čtvrtých Dobromilic. Nadcházející souboj o tzv. „šest
1:1
bodů“ by mohl přinést kvalitní podívanou, v níž je těžko
odhadnout konečný výsledek.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

FC Dobromilice

Hosté jsou povzbuzení domácím triumfem, ale na určickou
Tip
rezervu to stačit nebude. V domácím prostředí nastoupí zcela Veèerníku:
jistě v nejsilnějším možném složení a případné vítězství by
2:0
„béčko“ účastníka I.A třídy posunulo do klidnějších vod.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sokol Urèice „B“

Domácí prohráli naposledy v penaltovém rozstřelu. Kdyby se
Tip
měl tento výsledek opakovat, určitě by to brali. Jenže na druhé Veèerníku:
straně bude lídr tabulky a ten už rozdal v jarní části více bodů,
1:3
než by předpokládal. Proto jasná dvojka.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Haná Nezamyslice

Teď už to musí vyjít! Otaslavičtí se naučili prohrávat 2:3, Veèerníku:
což je už musí na duši drásat. O víkendu udělají vše pro to,
4:0
aby papírově slabší protivník odjel nejen s prázdnou, ale
přinejlepším s nůší plnou branek ve své síti. Výšovice nebudou mít šanci.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

W'  _X@

VS.

Hvozdečtí mají za sebou černý víkend, na který by nejraději Veèerníku:
zapomněli. To se nejlépe dělá výhrou v dalším zápase, jenže
1:4
na druhé straně bude stát z uplynulého víkendu další zklamaný. Fotbalisté Horního Štěpánova musí napravit výpadek z Vrahovic.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

FC Hvozd

BOFC9FèFSOÉLQĄFEQPWÉE½

PROGNÓZA NA 19. KOLO

Kapitán hvozdeckých fotbalistů prožil hodně smolnou neděli. Nejenže
vedl do boje mužstvo jen s osmi hráči v poli, ale navíc si již během první
půle přetrhl „achillovku“, což jej vyřadí ze hry na pěkných pár týdnů. To
pak těch pět kousků v síti bolí přece jen méně... Otázkou je, jakou další
velkou ránu ztráta opory bude pro Hvozd znamenat.

SM

LÍK

O uplynulém víkendu nejvyšší okresní soutěže nikdo extra nezazářil, velký
důvod ke spokojenosti měli ovšem v Čechovicích, kde si tamní rezerva poradila s druhým týmem tabulky z Otaslavic. Hostům zasadil dva údery Petr
Jansa, třetí branku si připsal Daniel Jodl. Výhra drží rezervu z předměstí
Prostějova v první polovině pořadí.

SOKOL ÈECHOVICE „B“

KOLA

milujeme vecerník


servis připravil Josef Popelka
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(1:0)

4:1
se postavil Richard Schwarz a poslal ho
přímo do levého horního rohu branky.
I přes skvělou robinzonádu na něj Jan
Havlíček nedosáhl, a tak šly Vrahovice
znovu do vedení - 2:1. Po několika minutách padl další gól po úniku středem
hřiště, ale rozhodčí jej Janu Studenému i přes protesty neuznal kvůli ofsajdu. Hra se skoro na čtvrt hodiny kouskovala kvůli častým faulům a začaly
padat žluté karty. Tvrdá a nedovolená
hra vyústila v pokutový kop ve prospěch domácích. Lukáš Rychnovský si
nedal pozor a poslal k zemi hráče Vrahovic. K penaltě se postavil Svatopluk
Bukovec a z puntíku se nemýlil - 3:1.
V tu chvíli to vypadalo, že si domácí vý-

 ,' "!

sledek pohlídají, ale opak byl pravdou.
Hráči Horního Štěpánova se nechtěli
s výsledkem smířit a z posledních sil
se odhodlali k velkému tlaku. Tady
na řadu přišel skvělý David Pokorný,
který dvěma perfektními zákroky
nepřipustil změnu stavu. Ze získané
územní převahy a zámku se nepodařilo Štěpánovu vstřelit branku, a proto
zákonitě přišel trest, když v 90. minutě po ztrátě míče utekl po pravém
křídle Bukovec, všiml si vybíhajícího
brankáře a stříleným lobem z pěkných třiceti metrů upravil stav utkání
na konečných 4:1.
Statistiky z utkání a aktuální tabulku soutěže najdete na straně 23

Miloslav SCHWARZ - trenér Sokola Vrahovice
„Já si myslím, že jsme skoro celý zápas měli v podstatě pod
kontrolou, hráli jsme dobře. Ten druhý poločas lépe, v tom
prvním byly taktické chyby, nedodržovali jsme to, co jsme
si řekli. Dali jsme gól až ve 45. minutě, přitom si myslím,
že kdybychom hráli rychle po zemi a využívali kraje hřiště,
kde máme výborné hráče, tak bychom byli ještě úspěšnější
v zakončení. To se nám nepodařilo, každý dlouho držel
míč, hráli sami na sebe, a když to přišlo na ty krajní hráče,
tak už to obrana stihla zavřít. Po přestávce jsem musel stáhHorní Štìpánov:
Z rozhodnutí klubového výboru se k utkání nemůže trenér
vyjadřovat

nout Studeného, protože dostal žlutou. Tam u něj po žluté
vždycky hrozí červená. Ke konci jsme se dostali trochu pod
tlak a myslel jsem, že když pošlu čerstvého hráče do pole,
že budeme schopní míč držet ve středu hřiště, což se nám
nedařilo, ale ten tlak jsme ustáli a dokázali ještě skórovat. Ale
po minulé prohře dnes důležité vítězství.“

Pozápasové hodnocení trenérù

musel zaskočit jeden ze stoperů. Až
další tlak ke konci poločasu vyústil ve
vedoucí branku utkání, který vstřelil
Kučera, a Štěpánov dostal nepříjemný
gól do šatny - 1:0.
Do druhého poločasu vlétli hosté
mnohem aktivněji s cílem udělat něco
se stávajícím skóre. Hned v 51. minutě
se jim to povedlo, když po nepřehledném závaru před brankou dostal míč
do sítě Klimeš - 1:1. Ovšem radost
hráčům Horního Štěpánova vydržela
pouhé dvě minuty. Po tvrdém faulu
odpískal rozhodčí Přikryl volný přímý
kop z dobrých dvaceti metrů. K míči

S VRAH
TJ H ŠT
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klikni na

VIDEO+FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

(2:0)

3:1

(3:0)

3:2

Branky: 9. Fildán, 13. Krčmář, 26. Smička –
57. Návrat, 59. Kyselák. Rozhodčí: Svozil –
Holinka, Mlčoch. Žluté karty: 88. Suchomel
– 80. Slavík, 82. Hanák, 89. Rehák. Diváků:
70.
Výšovice: Hýbl – Škop M., Krajíček, Škop J
(60. Křížek), Krčmář – Smička (76. Obručník), Suchomel, Křivinka (70. Okleštěk),
Beterdene (60. Ryšánek) – Fildán, Koukal.
Trenér: Michal Dudík.
Tištín: Koutský – Hýsek, Lakomý, Slavík,
Hanák – Stančík, Mojtek, Oulehla (37. Cetkovský), Bosák (46. Rehák) – Kyselák, Návrat. Trenér: Radim Havlíček.
Pohledem trenéra:
Michal Dudík: „V první půli jsme hráli
dobře. Chtěli jsme se prezentovat techničtěj-

FK Výšovice
TJ Tištín

Branky: 19. Ličman, 36. Hanák, 65. Piňos –
54. Nevrla. Rozhodčí: Krátký – Mašek, Kolařík. Žluté karty: 39. Šmída, 69. Vyroubal.
Diváků: 65.
Brodek u Prostějova: Dorschner – Krejčí,
Smékal, Zatloukal, Hudeček – Typner, Soldán, Piňos, Sochor (61. Sedlák) – Hanák (82.
Matoušek), Ličman (72. Smejkal). Trenér:
Jaroslav Novák.
Ptení: Grulich (55. Lang) – Látal, Kohout,
Hrabal (82. Hrazdil), Vyroubal - Holinka,
Nevrla, Šmída, Steiner (52. Jergl) – S. Doležel, Sekanina (73. Horák). Trenér: Martin
Musil mladší.
Pohledem trenéra:
Přemysl Slouka (Brodek u Pv): „Vítězství
to bylo spíše utrápené. Soupeř víceméně jen
bránil, hrál zezadu a hrál do těla. Brzy jsme
však vedli, poté jsme zvýšili, a přestože na začátku druhé půle hosté snížili, třetí branka nás
uklidnila. Se třemi body je spokojenost, herně
to ale nebylo ono.“
Martin Musil mladší: „Výsledek neodpovídá průběhu zápasu. Měli jsme slušné začátky
obou poločasů, ale zatímco své šance jsme
neproměnili, domácím jsme góly darovali.
Jejich první branka ale byla hodně sporná,
zranili nám přitom brankáře, který musel vystřídat... Sice jsme pak snížili, ale zklamala nás
koncovka.“

Sokol Brodek u Prostějova
FC Ptení

(0:0)

2:0

Haná Nezamyslice
Sokol Určice „B“
(1:3) p.k. 3:4

3:3

Brodek u Konice: Vičar – Grepl P., Burget,
Müller, Grepl K. - Procházka (71. Vlk), Koudelka Z., Koudelka L. (46. Grepl M.), Koudelka P. - Kolář, Koudelka J. Trenér: Patrik
Müller.
Hvozd: Koutný – Bílý, Procházka O., Dostál
– Muzikant, Spíchal, Procházka K., Krejčí –
Brach, Burian. Trenér: Karel Procházka.
Pohledem trenéra:
Patrik Müller: „Vítězství byla povinnost, neboť hosté přijeli v okleštěném
složení, ani jich nebylo jedenáct. Navíc
se jim vážně zranil kapitán, kterému
bych touto cestou popřál brzké uzdravení. Zápas tak byl jednoznačnou záležitostí, otázkou bylo, o kolik vyhrajeme. Těžko tak hodnotit i náš výkon, do optimálu
to ale mělo daleko.“
Karel Procházka: „Nebyl to moc vydařený výjezd... Někteří hráči nepřišli, tudíž
jsme nastoupili v osmi lidech a to prostě
nešlo. Předváděli jsme navíc dost slabý výkon, vystřelili jsme jen dvakrát na bránu.
Černým momentem bylo zranění kapitána Bílého, který si přetrhl Achillovu patu.
Co se dá dělat, třeba bude líp...“

Branky: 21. Musil, 52. Moravec, 55. Machálek – 6. Berčák, 12. Ježek, 27. Žáček. Rozhodčí: Peřina – Procházka, Staroba. Žluté karty:
85. Fiala. Diváků: 100.
Nezamyslice: Buriánek – Fialka, Lakomý,
Král (90. Moravec), Plucnar (46. Machálek)
– Musil, Matoušek A. (76. Hradil), Hájek,
Fiala – Majer (46. Moravec), Přikryl (67. Matoušek Zd.). Trenér: Michal Lakomý.
Určice „B“: Pokorný – Grulich, Vodák,
Mlčoch, Muzikář – Berčák (70. Rotschedl),
Ježek (90. Vlach), Hanzelka, Pospíšil – Střebský, Žáček (75. Sosík). Trenér: Karel Vlach.
Pohledem trenéra:
Drahomír Crhan (Nezamyslice):
„Bod bereme. Za první poločas si jej
ale nezasloužíme, to byla bída. Soupeř
o třídu lepší a zaslouženě vedl o dvě
Jiskra Brodek u Konice
5:0 byl
branky. Inkasovali jsme laciné góly....
(3:0)
FC Hvozd
Naštěstí na začátku druhé půle jsme
Branky: 7. a 11. Koudelka, 45. Procházka, 49. rychle vyrovnali a to měl Moravec ještě
Kolář, 84. Burget. Rozhodčí: Pitner – Keluc, dvě tutovky. Remíza je ale spravedliWeiser. Žluté karty: 58. Procházka (Hvozd). vým vyjádřením poměru sil na hřišti.
Penalty už jsou loterie.“
Diváků: 87.

Branky: 52. Vávra, 76. Šobr. Rozhodčí: Milar – Sommer, Hubený. Žluté karty: 90. Ježek – 65. Václavík, 90. Nakládal. Diváků: 80.
Vícov: Brabec – Chytil, Beránek, Humpolíček, Světlik – Bartoš (58. Rozsíval), Tesařík,
Vávra, Šobr – Studený (89. Štuler), Plíska (70.
Ježek). Trenér: Miroslav Krutovský.
Dobromilice: Drnovský – Bako, Fialka,
Rochla, Kubíček – Václavík, Maňak, Žondra
(69. Nakládal), Selucký – Kratochvíl (80.
Obruča), Špaček. Trenér: Michal Rochla.
Pohledem trenéra:
Miroslav Krutovský: „Utkání začalo ve
vysokém tempu, hra se přelévala ze strany
na stranu. V první půli jsme měli více šanci
my, ve druhé, kdy nám utekl začátek, zase
hosté. Naštěstí jsme se pak uklidnili, byli
jasně lepší a po rohovém kopu vstřelili
pojišťovací gól. Pak už jsme to měli pod
kontrolou.“
Michal Rochla: „Chyběli nám nějací hráči
ze základu, což bylo znát. Bylo to bojovné
střetnutí, domácí nasadili tvrdou laťku, což
jsme čekali, byť ne tak moc. Na rozdíl od nás
své šance proměnili, a proto vyhráli. My jsme
tam měli nějaké příležitosti k vyrovnání, ale
v závěru už to byla spíše křeč.“

Sokol Vícov
FC Dobromilice

ším fotbalem, neboť soupeř k tomu vybízel.
Cílem tak bylo hrát po zemi, kombinačně, což
se nám dařilo. Dokázali jsme vstřelit tři branky
a všechno vypadalo na pohodový zápas. Jenže po přestávce nás hosté zaskočili nasazením,
byli jsme najednou později u míčů a po dvou
slepených gólech přišlo drama. Nakonec to
byla výhra se štěstím...“
Zdeněk Oulehla: „Není mi moc do řeči...
V první půli jsme platili za chyby, úvodní branka byla úplně zbytečná z penalty, druhá ze standardky a třetí po naší chybě v rozehrávce. Pak
se hra sice vyrovnala, dokonce jsme snížili, ale
třetí gól už jsme dát nedokázali. Zápasu by určitě více slušela remíza, ale nebylo nám souzeno.“
(0:1)

3:2

Branky: 50. a 83. Jansa, 51. Jodl – 5. Vogl, 70.
Ruszó. Rozhodčí: Brychta – Šenkýř, Roháč.
Žluté karty: 32. Prášil – 38. Vogl. Diváků:
45.
Čechovice „B“: Zapletal – Jančík (63. Foret), Wolker, Začal, Hanák – Prášil (46. Frys),
Jansa, Matula (6. Hatle), Novák – Jodl, Jahl
(63. Klváček). Trenér: Rudolf Valný.
Otaslavice: Sika – Ruszó, Rušil, Vogl, Hrazdira – Gerneš (84. Koudela), Drmola, Zatloukal, Chvojka – Rakáš, Nejedlý (70. Nejedlý). Trenér: Jiří Hon.
Pohledem trenéra:
Rudolf Valný: „S výhrou nad jedním
z favoritů soutěže jsem spokojen. První poločas jsme prohospodařili, soupeř byl ve všem lepší, přehrával nás,
my byli u všeho pozdě. Zaplaťpánbůh,
že to bylo jen 0:1. Šancí na góly měli
určitě víc. Ve druhém poločase jsme
se zlepšili, zaskočili je dvěma rychlými brankami a dokázali vývoj otočit.
Otaslavice poté ještě vyrovnaly, ale
šťastnější jsme v závěru byli my. Máme
velkou radost.“
Jiří Hon: „Na zápas jsme chystali udělat
změnu v útoku, protože nám v jarní části chybí koncovka. Změna sice přinesla
spoustu gólových šancí, ale opět jsme se
nedokázali silou a bojovností před gólmanem individuálně prosadit. V páté minutě
jsme přesto šli do vedení ze standardní situace a první poločas tempo hry diktovali. Ale skóre se navýšit nepodařilo. Nástup
do druhého poločasu byl katastrofální.
Udělali jsme dvě školácké chyby a soupeř
šel během dvou minut do vedení. Vyrovnání přišlo po individuální akci obránce
Ruszó, jenže domácí měli viditelně větší
chuť vyhrát. Dali do zápasu všechno a dokázali sedm minut před koncem rozhodnout.“

Sokol Čechovice „B“
Sokol Otaslavice

Karel Vlach: „Se ziskem dvou bodů jsme
spokojeni, ten třetí byl však blízko. Vedli
jsme o dvě branky a měli to udržet. Dovoli jsme však ve druhé půli domácím dva
výpady, kterými nás potrestali. Potom už
se na trávníku nedělo nic důležitého. Herně to bylo dobré, kluci podali maximální
výkon.“

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

Sobotní odpoledne přineslo před zápasem mírně větrné podmínky i lehce napjatou atmosféru. Vrahovice si
potřebovaly spravit chuť po minulém
kole a Štěpánov, který zatím celou sezónu předvádí solidní fotbal, se chtěl
výhrou posunout na nejvyšší patra
tabulky.
V prvním poločase byli aktivnější domácí. V úvodních minutách zkoušel
dvakrát uniknout po pravém křídle
Martin Kučera, ale v obou případech
bych zastaven protivníkovou obranou.
Na druhé straně se hosté nedostali
přes své neustálé nákopy dopředu
vůbec k ničemu, protože v každém
případě se chytli do skvěle postavené
ofsajdové pasti. Oba týmy pak přešly
na neúčinnou hru vzduchem a nakopávané míče létaly ze strany na stranu
bez účinku. K první výraznější šanci se
Štěpánov dostal ve 25. minutě po faulu
před pokutovým územím, ale volný
přímý kop jen proletěl kolem horní
tyče. Ze hry měli více hráči Vrahovic
a velká šance přišla ve 42. minutě, kdy
za už překonaného brankáře Havlíčka

Jakub
ČERMÁK

exkluzivní reportáž
pro Večerník

VRAHOVICE Byl to souboj prvního týmu v tabulce se třetím a výsledek
mohl zamávat celkovým pořadím. Nakonec Vrahovice po překvapivé
prohře v minulém kole první místo nepustily a dál jdou za celkovým vítězstvím v Okresním přeboru PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku-II. třídy OFS
Prostějov. To Horní Štěpánov chtěl domácímu favoritovi jeho roli ztížit,
ale nedokázal se přes dlouhé míče dostat k zakončení. V samotném závěru sice přišel velký tlak, který ale Vrahovice ustály i díky dvěma výborným zákrokům brankáře Pokorného a pojistily si tak výhru dalším gólem.
Všechno pečlivě sledoval v rámci vybraného šlágru i Večerník.

Výšovice trápily favorita, hornoštěpánovský Němec ztrátu odvrátil

VRAHOVICE SI DOMA POŘÁDNĚ ZASTŘÍLELY
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jakk se slaavil denn zeměě...

Večerník si na náměstí rovněž všiml, že
lidé velice rádi ochutnávali med,
bezlepkové potraviny, zajímali se
o nabízené bylinky, nápoje z čistě
přírodních produktů a předmětem
velkého zájmu byly i biopotraviny.

øitahuje
„Pøíroda pe lidí,“
íc
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Eva Zatl

Factory, uvidíme orientální tance,
vystoupí Maňáskové divadlo a zazpívat nám přijdu také dámy
z pěveckého souboru Nota
Bene. Lidí je tady plno, je
pro ně připravena spousta dalších zajímavostí.
Jenom naše sdružení IRIS
tady na náměstí má celkem
osm stánků, u kterých jsou poznávací
soutěže pro děti. Je jasné, že hlavním
tématem těchto soutěží je příroda,“
přidala Eva Zatloukalová. „Čím dál
tím větší množství lidí se stále více
a více zajímá o přírodu a ekologii, což
je samozřejmě dobře,“ usmála se.

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Svůj stánek tam měl také Okrašlovací spolek města Prostějova. „Rádi
tady seznamujeme zájemce s historií města, ale také jim vyprávíme
o desetileté činnosti našeho spolku. Během té doby jsme například
vysadili stovky nových stromů,
každým rokem pak uklízíme Hloučelu a pořádáme další akce spojené
s ochranou přírody,“ pochlubila se
předsedkyně spolku Milada Sokolová.
Den Země se z pořadatelského i diváckého hlediska vydařil. A když
k tomu všemu přičteme i nádherné
počasí, nebylo už co řešit.
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starodávní řemeslníci. Děti zde obdivují hady a ptáky zachráněné Záchrannou stanicí v Němčicích nad
Hanou a mohou se projet i na ponících. Hlavně pro ty nejmenší je tady
rovněž připravena spousta soutěží,“
zářila Eva Zatloukalová z pořádajícího Regionálního centra IRIS.
Organizátoři kromě mnoha zajímavých stánků připravili pro návštěvníky i velmi nápaditý kulturní
program. Večerník na náměstí právě sledoval dvě desítky tančících
dítek v pásmu zumby s Darinou.
To byl ale teprve začátek... „Čeká
nás ještě vystoupení kapely Angel

máme devadesát různých kombinací
piv. Tak to mají návštěvníci co dělat, dá to
práci zdolat tyhle hektolitry - takže přece
jenom pravé pivní!“
 Jaká bude hudební část programu?
Na co se mohou návštěvníci těšit?
„Letošní ročník by se dal nazvat celkově
jako návštěvnická volenka, headlinery
budou tentokráte hned dvě kapely národního rozměru - Argema a Alkehol- prostě
AAA, a to hned po sobě. Dále si návštěvníci minule přáli opět nějakou místní
kapelu – sáhli jsme po tradičních Kontaktech, a když už jsou to hanácké slavnosti,
proč si ´nezabékat´ v hanáčtině. Od toho
tu budeme mít Stracené Ráj, nebudou
chybět ani Minami aneb zastoupení pro
mladší kousky. Prostě na své si tam přijdou úplně všichni. Nelze zapomenout
ani na moderátora Renka Jančíka, který
bude tradičně provázet celou akcí.“
 Kde si mohou lidé koupit vstupenky v předprodeji a budou k dostání i na místě?
„Jelikož se nám nepatrně zmenšil areál,
jsme nuceni omezit celkový počet vstupenek k dispozici. Předpokládáme, že i na
místě něco málo bude, ale všem doporučujeme využít předprodej za sníženou
cenu, a to v hudebninách TYL v Kramářské ulici. Nově jsme spustili internetový a SMS předprodej na adrese www.
smsticket.cz, kde stačí zadat název akce,
a můžete nakupovat z pohodlí domova.
V každém případě děkujeme a budeme
doufat v tradičně hezké a slunné počasí.
Pivu zdar!“
(pr)

„Na své si přijdou úplně všichni,“
lákají organizátoři
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Tradiční výlet na hrad, lístky na jeden z koncertů
u plumlovské přehrady, bednu sektu, bečku piva
a spoustu dalších skvělých cen...

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WWW.VECERNIKPV.CZ
a v příštím čísle tištěného vydání

Velké finále odstartuje v pondělí 21. května, konečné výsledky budou známy v pondělí 4. června!
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Organizátoři zaplnili různými stánky, atrakcemi a ukázkami lidových
řemesel celé náměstí od radnice až
po obchodní dům. Už od osmé hodiny proudily do centra davy lidí.
„Jsem ráda, že přišlo tolik návštěvníků, vždyť to děláme pro ně. Letos
jsme to vzali trošku ve větším měřítku, o prezentaci měla zájem spousta
spolků, ochránců přírody, prodejci
vyloženě přírodních produktů, jsou
tu také hrnčíři, kováři, řezbáři a další

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Kdo se chtěl něco
dozvědět o přírodě, nesměl uplynulou sobotu dopoledne chybět na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Český svaz ochránců přírody,
Regionální sdružení IRIS v Prostějově zde pořádalo každoroční Den
Země. Tradiční akce u příležitosti
ekologicky motivovaného svátku
přilákala do centra města stovky
návštěvníků, mezi nimiž nemohl
chybět ani Večerník.

PROSTĚJOV Na jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova v pondělí 16. dubna předložili radní ke schválení seznam
pěti osobností včetně jednoho
subjektu nominovaných na prestižní Cenu města Prostějova za rok
2017.
Zatímco vloni se okolo nominantů
vedly sáhodlouhé diskuse, tentokrát
nezaznělo z úst zastupitelů ani slovo.
Celá pětice kandidátů byla schválena
během dvou minut, a to bez jakýchkoliv výhrad. Alespoň v něčem se zastupitelé napříč politickým spektrem

pan Baletka nyní bude štěstím bez
sebe. Jen se s ním musí naučit jezdit,“
usmíval se Zdeněk Libíček.
A co samotný Jiří Baletka? Před Večerníkem si elektrický vozík se čtyřmi rychlostními stupni okamžitě
vyzkoušel a skutečně zářil štěstím!
„Je to jako v autoškole, ale já se s tím
naučím! Vždyť ještě nejsem tak starej!
Děkuji moc,“ nechal se slyšet čiperný
stařík.
Večerník ještě zajímalo, zda Rotary
klub v Prostějově počítá i v budoucnu
s podobnými charitativními akcemi.
„Právě touto akcí jsme založili tradici
každoročního nákupu jednoho invalidního vozíku pro někoho, jehož
zdravotní stav vozík vyžaduje. Nabízíme proto všem potřebným invalidním
spoluobčanům, kterým jejich finanční
situace nedovoluje zakoupit podobný
vozík, aby nás kontaktovali, případně napsali na adresu našeho klubu,“
vyzývá prezident Rotary klubu Pavel
Jehlář.

PROSTĚJOV Již zanedlouho proběhne (polo)jubilejní pátý ročník
největšího festivalu piva široko daleko a PROSTĚJOVSKÝ Večerník
jakožto mediální partner celé akce
přináší exkluzivní rozhovor s jejími
pořadateli na téma: Co bude letos
nového? Odpovídal hlavní organizátor Petr Paníček.
 Na co se mohou návštěvníci letos
ve srovnání s loňskem těšit?
„Děkuji za zájem a za dotazy, zdravíme
všechny příznivce piva a dobré zábavy.
(úsměv) Letošním ročníkem jsme skloubili dvě akce dohromady, původně byl
plán udělat akci zaměřenou na jídlo a na
pivo zvlášť, nakonec jsme se ale rozhodli
pro jednu velkou akci - vždyť dobré jídlo
a pivo k sobě neodmyslitelně patří.
 Máte na mysli avizovaný FOOD
FESTIVAL?
„Ano, jako pořadatelé jsme se inspirovali
stoprocentně shodnou. Slavnostní běhne začátkem května v obřadní akcemi po celé Moravě jako je například
předání Cen města Prostějova pro- síni prostějovské radnice.
(mik) Garden festival v Olomouci a můžete se
těšit na pestrou nabídku lahůdek. V naKDO PØEVEZME CENU MÌSTA PROSTÌJOVA?
bídce budou speciální steaky, burgery,
Vlastimil Kadlec
ryby a prezentace vyhlášených restaurací.
vynikající sportovní novinář, zpracoval historii regionálních sportovních klubů,
Dále k tomu patří různé dezerty, několik
přispěl tím ke zviditelnění dějin sportu města Prostějova
druhů kávy a podobně. Prostě tyhle pivní
Jaroslav Knejp
slavnosti nebudou jen o pivu, ale hlavně
zpěvák, skladatel, hudebník, řečník, pořadatel, moderátor, košíkář
o jídle, o jídle a zase o jídle.“ (úsměv)
Mgr. Hana Lužná
 A jak to bude s nabídkou pivovarů,
dlouholetá činovnice v oblasti kultury a tělovýchovy
Loutkové divadlo Pronitka při TJ Sokol I Prostějov
bude zase tak široká jako loni?
ve svém volném čase bez nároku na odměnu reprezentuje město Prostějov, působí „Po zkušenostech z loňska jsme se rozi v sociální oblasti
hodli trošku zúžit nabídku piv, takže letos
Dagmar Smékalová, in memoriam
jsme někde na třiceti pivovarech, každý
prosazovala demokratické a humanitní ideje, má zásluhy v oblasti sokolských tradic v průměru nabídne tři druhy piv, tak to

Díky internetu jsme sice získali přehled o množství a kvalitě nabízených
invalidních vozíků, ale najít typově
vhodný vozík pro pětaosmdesátiletého pana Baletku, který je známý
našim občanům jako velký cestovatel,
kdy pravidelně již několik let dvakrát
denně absolvuje cestu z Domova seniorů až na náměstí T. G. Masaryka,
a který by vyhovoval našim finančním
možnostem, nebylo zcela snadné. Nakonec se dobrá věc podařila a my jsme
mohli tento vozík panu Baletkovi předat,“ dodal na závěr akce Pavel Jehlář.
Slavnostnímu předání vozíku byl
přítomen i ředitel Domova seniorů
v Nerudově ulici. „Je to úžasný počin
od Rotary klubu. Jeho členové sehnali peníze a našemu klientovi výrazně
pomohli. Pan Baletka jezdil do města
na starém ručním vozíku, což bylo
pro něj velice namáhavé. Pojišťovna
totiž takové vozíky vůbec neposkytuje
a náš domov na něj nemá. Proto jsme
Rotary klubu moc vděční a věřím, že

Ceny města Prostějova schváleny bez diskuse

Sehnat vhodný elektrický vozík pro
seniora s jednou nohou bylo složité.
„Jednoduché to rozhodně nebylo.

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Na začátku tohoto
příběhu byla snaha členů místního
Rotary klubu pomoci člověku, ostatně jak to tato výjimečná organizace
dělá už od prvopočátku svého vzniku. „Mimo naše tradiční charitativní
akce chceme invalidním spoluobčanům zlepšit jejich životní situaci.
Díky mnohaleté podpoře ze strany
města Prostějova jsme i loni mohli
prodejem našeho vánočního punče
získat finanční prostředky mimo
jiné i na zakoupení tohoto elektrického vozíku,“ vysvětlil Večerníku
těsně před slavnostním předáním
Pavel Jehlář, prezident Rotary klubu
v Prostějově.

➢ ZE STRANY 21

DEN ZEMĚ přilákal stovky návštěvníků

hlavním, co spojovalo tuto vítěznou
kolekci, kterou jako tým vytvořily
Alžběta Korková, Eliška Drtilová,
Natálie Fajtová a Tereza Thonová ze
SŠDAM. Po čtvrté v historii tak zůstalo vítězství na domácí půdě.
Druhé místo patřilo Kláře Tarabové ze
Střední uměleckořemeslné a oděvní školy v Liberci a její kolekci „Box“. Autorka
ji pojala minimalisticky a doplnila vše
o veselé kabelky. Jako hlavní materiál byla
zvolena koženka, která byla potištěna přímým tiskem a doplněna o výrazné kostěné zipy a kovové průrazy. Třetí místo pak
získala kolekce „Urban Geisha“, kterou
vytvořila Eva Rabovská ze Střední průmyslové školy textilní v Liberci. Ta vychází z japonské kultury, kombinuje jemné
a hrubší materiály a symbolizuje současného člověka protikladů, tedy navenek
nedostupného, ale uvnitř zranitelného.
„Všechny ctyři vítězné kolekce byly na
vysoké úrovni, všem zúčastněným bych
ráda popřála, aby měli hodně posedlosti
a pracovitosti do další práce,“ sdělila po
udělení cen matadorka české módní scény
Liběna Rochová. „Ráda bych poděkovala
všem finalistům, porotcům, sponzorům,
ale i divákům. Doufám, že pro vás byl tento
večer nádhernou poezií a již nyní bych vás
ráda pozvala na další ročník, který bude ve
znamení velkých změn a bude se konat
v říjnu příštího roku,“ uzavřela galavečer
módy ředitelka pořádající školy SŠDAM
Ivana Vaňková.
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Prvomájové veselice jsou za dveřmi, ovšem duše Prostějovanů zažijí v nadcházejících dnech nejednu nemalou úzkost. Převládnou totiž
pracovní starosti, kterých bude více než dost. Nejhorší je, že s většinou
z nich si nedokážeme poradit.
BERANI - 21. 3. až 20. 4. Zatímco vy se budete prát o co nejlepší
výsledky své práce, kolegové se na
vás budou dívat skrze prsty. Budete
jim bourat normy, oni totiž díky své
lenivosti nemají moc rádi pilné lidi.
Dojde k častým hádkám.
BÝCI - 21. 4. až 21. 5. Nenechte se
odradit dílčím neúspěchem ve své
práci. Možná padnete na hubu, vy
se ale dokážete včas zvednout a pokračovat. Naštěstí budete mít vedle
sebe člověka, o kterého se budete
moci opřít.
BLÍŽENCI - 22. 5. až 21. 6. Mezi
vámi a dobrým přítelem dojde k menší roztržce. Není divu, vycházíte spolu
dobře už několik let, takže bylo jen
otázkou času, kdy nebudete mít na věc
stejný názor. Aspoň se pročistí vzduch.
RACI - 22. 6. až 22. 7. Blízký přítel vás upozorní na chybu, kterou
ve svém životě neustále opakujete.
Nejdříve mu to budete mít za zlé
a může mezi vámi dojít k dočasnému odcizení. Naštěstí včas pochopíte, že dotyčný to myslel dobře.

LVI - 22. 7. až 22. 8. Jste tak zamilovaní, že na svém partnerovi přehlédnete i kdejakou špatnou vlastnost. Na
konci týdne ale přijde varování, když
dojde k prvnímu konfliktu ve vašich
názorech. Najednou procitnete.
PANNY - 23. 8. až 22. 9. Očekávejte nepříjemný dopis ve své schránce
či e-mailové poště. Po celý týden
tak budete muset běhat po úřadech
a potit se jen při pomyšlení, že vám
hrozí minimálně tučná pokuta.
Vezměte si právníka.
VÁHY - 23. 9. až 23. 10. V soukromí se vám zhorší nálada, proto
neváhejte a směle vyhledávejte společnost. Tam se rozhodně nebudete
nudit. Obzvláště o víkendu, kdy se
dokonce seznámíte s osobou svého
gusta.
ŠTÍŘI - 24. 10. až 22. 11. Zbytečně se zaobíráte minulostí, která vám
v mnoha ohledech nic dobrého nepřinesla. Pokud začnete okamžitě
přemýšlet o budoucnosti, rázem se
vám zlepší nálada natolik, že nic pro
vás nebude nemožné.

STŘELCI - 23. 11. až 21. 12.
Celkem uspořádaný život se vám nyní
na pár dní změní. A to jen kvůli tomu, že
se zamilujete do člověka, který je však už
partnersky svázán. Čekají vás okamžiky
plné adrenalinu, ale i zklamání.
KOZOROHOVÉ - 22. 12. až 20.
1. Na své peníze jste příliš hákliví,
ovšem naopak velice rádi utrácíte
finanční prostředky, které vám neříkají pane. Proto se mějte na pozoru,
do vaší firmy míří finanční kontrola.
Jste tedy v ohrožení.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2.
Už dlouho jste neměli takové štěstí,
jaké vás čeká tento týden. Pokud si
vsadíte, mohou se z vás stát boháči
a zabezpečíte svoji rodinu na několik pokolení. Sázejte čísla podle data
svého narození.
RYBY - 21. 2. až 20. 3. Obdržíte
nabídku nového zaměstnání, a to
velmi dobře placeného. Problém je
v tom, že už nyní víte, že nová práce vás bavit nebude. Musíte se tedy
rychle rozhodnout, peníze nebo zábavné zaměstnání?

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

Carte D´or Algida 1000ml

69,90

Manhattan Nestlé 1400ml

-

Ben&Jerry´s 500ml

-

Big Milk 1000ml

74,90

Míša 900ml

-

3M K 8J  )

Naše
!"#$

59,90 (900ml)

-

96,90

139,00

139,90

59,90

124,90

125,00

69,90

124,90

119,90

-

129,90

-

59,90

74,90

74,90

-

-

-

-

-

59,90

51,90

-

59,90 69,90

Venku už je zase krásně teploučko, což láká ochutnat nejrůznější pochutiny více, než je
obvyklé ve zbývajících částech roku. Jednou takovou je zmrzlina, a pokud je vás více,
hodí se rodinné balení. Značkovou Carte D´or Algida seženete nejlevněji v Lidlu, pro
Manhattan Nestlé se vyplatí navštívit Tesco, kde jsme také objevili nejnižší cenu privátní značky. Ben&Jerry´s a Big Milk nabízí nejvýhodněji Billa. Zajímavostí je, že nikde
Nechte si chutnat!
nebyla k nalezení miska oblíbené značky Míša.
Průzkum byl proveden ve středu 18. dubna.
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OD 23. DO 29.4. 2018 - ASTRONOMICKÝ TÝDEN
 PŘEDNÁŠKA: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. „ZATMĚNÍ SLUNCE
21. 8. 2017 V USA“; proběhne ve čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu i v neděli od 15:00 do 16:00
hodin. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu od 20:30 do 21:30
hodin. Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „O PYŠNÉ PRINCEZNĚ, ZLÉM DRAKU
A SILNÉM HERKULOVI“. Vstupné 20 Kč.
 SOUTĚŽ PRO DĚTI na téma „SOUHVĚZDÍ - LETNÍ TROJÚHELNÍK“ proběhne neděli v 14:00 hodin.
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 23. dubna
Čechovice - u pošty; Čechovice - Luční;
Čechovice - u kapličky; Čechovická u ZD
úterý 24. dubna
Krasice - Západní; Krasice - Moravská
za obchodem; Krasice - Na Brachlavě;
Kosířská - Na Vyhlídce
středa 25. dubna
Vrahovice - Trpinky; Vrahovice K.Světlé; Vrahovice - Čechůvky točna;
Vrahovice - M.Alše - P. Jilemnického
čtvrtek 26. dubna
Vrahovice - u sídl. Svornosti; Vrahovice Jano Köhlera; Vrahovice - J. Suka
Informace o odvozu velkoobjemových van
můžete získat u společnosti FCC Prostějov,
s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242
185 p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Oboru správy a údržby majetku
města na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.

INFORMUJE
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Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý se sešel
se zástupci všech Profesních
unií. Zástupci začleněných živnostenských společenstev s prezidentem HK ČR diskutovali
o zásadních tématech. V úvodu
bylo zdůrazněno, že Hospodářská komora v letošním roce slaví
25. výročí svého vzniku a hlásí
se k odkazu a bohaté tradici řemesel a cechů. Řemeslné organizace sehrály historickou roli jak
v hospodářském, tak společenském
vývoji naší společnosti. „Dnes jsou
živnostenská společenstva nedílnou
a nezastupitelnou součástí komorové
sítě,“ dodal Dlouhý.
Účastníci setkání byli informováni
o aktivní podpoře zájmů podnikatelů v rámci legislativního procesu.
Např. při novele stavebního zákona; zákoníku práce, kdy se podařilo zastavit projednávání návrhu,

jehož navržené změny by výrazně
zhoršily postavení zaměstnavatelů;
zachování karenční doby; vrácení
limitů výdajových paušálů na původní hodnotu atd. Viceprezident
Hospodářské komory Roman Pommer během setkání představil
projekt Mistrovská zkouška, což je
jeden z nosných programů Komory
v rámci podpory podnikatelského
prostředí v následujících letech.
V závěrečné diskusi byla zmíněna
další témata odborného vzdělá-

vání, zejména kritický nedostatek
učňů v některých profesích, nutnost zavedení povinné registrace
podnikatelů a obavy, které vzniknou malým podnikatelům po zavedení evropské směrnice o ochraně osobních údajů – tzv. GDPR.
Účastníci setkání zároveň vyslechli
aktuální informaci o projektu
Právního elektronického systému
a Projektu Ukrajina.
Zdroj: TZ HK ČR
– redakčně upraveno

Pozvánky na školení

4. 5. DPH pro začátečníky /přednáší Ing. Olga Hochmannová/
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/

Oznámení o přerušení

dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Ohrozim
a celá chatová lokalita za Běleckým
Dne: 14. 5. 2018 od 7:30 do 15:00 mlýnem a ve směru ke Ptení po č.
hodin. Vypnutá oblast: část obce 266, 213, 254, (mimo restauraci č.
Ohrozim s č. 1 - 4 a pravá strana ul. 71).
s č. 44 - 51.
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Dne: 16. 5. 2018 od 7:30 do 11:30
Dne: 14. 5. 2018 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá oblast: Zemský arhodin. Vypnutá oblast: obchodní chiv - Třebízského ul. - odběratelská
zóna ul. Konečná s nákupními cen- trafostanice VÚO (č. 300642).
try OBI včetně celé řady obchodů Dne: 16. 5. 2018 od 12:30 do 14:30
po A3 SPORT.
hodin. Vypnutá oblast: odběratelObec: Nezamyslice
ská trafostanice Prostějov: BILLA
Dne: 15. 5. 2018 od 7:30 do 15:00 Plumlovská (č. 700003)
hodin. Vypnutá oblast: ulice Šver- Obec: Prostějov
mova od č. 110 a 127 po č. 89 a 143 Dne: 17. 5. 2018 od 7:30 do 12:00
vč.92 a kaple.
hodin. Vypnutá oblast: oboustranObec: Buková
ně část ul. Svatoplukova č. 74 a od
Dne: 15. 5. 2018 od 7:30 do 12:00 č. 53A a 84 po č. 65 a 86, oboustranhodin. Vypnutá oblast: část obce: ně část ul. Janáčkova od ul. Hvězda
č.p. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 34, 63, po ul. Vrahovická vč. pošty, Policie,
72, 75, 95, 103, 105, 122, 123, 126, bytových domů, garáží, /mimo ČD
136, 906.
a supermarketu Albert/, dále č. 13
Obec: Protivanov
na ul. Hvězda, celá ul. Přemyslovka,
Dne: 15. 5. 2018 od 7:30 do 12:00 jednostranně ul. Karlov od č. 2 po
hodin. Vypnutá oblast: větrná elek- č. 12, jednostranně část ul. Vrahotrárna Wind invest,s.r.o. u Protiva- vická od č. 24 po č. 32 (restaurace,
nova. Odběratelské trafostanice: stánek u přejezdu) vč. autobusovéProtivanov: r-ve2 (č. 301310), Pro- ho nádraží.
tivanov: ve t1 (č. 301309), Protiva- Obec: Skalka
nov: ve t2 (č. 301308).
Dne: 17. 5. 2018 od 7:30 do 15:30
Obec: Zdětín, Hluchov
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Dne: 16. 5. 2018 od 7:30 do 15:00 Skalka mimo lokality novostaveb s
hodin. Vypnutá oblast: přejezd ČD čísly:118, 105, 102, 107, 101, 110,

rekonstrukcí, oprav, údržbových
106, 99, 100, 103, odběry na parc.
47 a 223/2, 217/1.
Obec: Prostějov - Čechovice
Dne: 17. 5. 2018 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: část
obce Čechovice s celými ulicemi:
Ovocná, Slunečná, Průchodní,
Luční oboustranně od č. 1 a 18d
po ul. Čechovická, ul. Čechovická
jednostranně od č. 2 po č. 40, ul.
Na Blatech od č. 2 po č. 20, č.3, 9,
ul. K Rybníku od č.1 po č. 22 + pan
Bureš.
Obec: Konice
Dne: 18. 5. 2018 od 7:00 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: ulice Jiráskova od č.407 až 332 (vč. č.359) po
konec obce směr Skřípov. Část ulice
Za Nádražím: č. 730, 333, 418 až
531, 361, 592, 326, 374, 497, 428,
429, 431, 437, 451.
Obec: Prostějov
Dne: 18. 5. 2018 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice
Hliníky včetně VZP, Lázní, Jiráskovo nám. 3 - 4, Plumlovská ul. č. 3 a č.
8 - 14, Floriánské nám. č. 1 - 10, ul.
Mlýnská č.2 - 10.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 18. 5. 2018 od 7:30 do 14:00
hodin. Vypnutá oblast: ul. Za
Humny - od trafostanice po č. 925.
E.ON Česká republika, s.r.o.

: "    
PROSTĚJOV Občasné nálezy injekčních stříkaček na méně frekventovaných místech, ku příkladu
na Sídlišti E. Beneše ukazují, že problém zneužívání návykových látek
se nevyhýbá ani Prostějovu. Proto
se místní magistrát aktivně zapojil
do projektu Protidrogového vlaku.
Náměstek primátorky statutárního města Prostějov Pavel Smetana
a manažerka prevence kriminality
Gabriela Petrželová se zúčastnili
v Praze tiskové konference s přítomností špiček ministerstva vnitra.
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Foto: archiv P. Smetany

TOMÁŠ KALÁB
„Město podpořilo prezentace Protidrogového vlaku i následný program
na základních školách, který proběhl
nedávno. Proto jsme přijali pozvání na
představení nové vize systému preventivního vzdělávání,“ objasnil Večerníku
záměry Pavel Smetana.
Samotná prezentace proběhla v Dejvicích ve Ville Pellé za účasti prvního
náměstka ministra vnitra, policejního
prezidenta, německého velvyslance
a dalších významných hostů z Ně-

mecka a České republiky. Nadační
fond Nové Česko projekt postavil na
koncepci Protidrogového vlaku, který má dlouhodobě silnou podporu
dětí a pedagogů, kteří se jej zúčastnili.
Nyní se za projekt jednoznačně postavili všichni přítomní zástupci měst
a veřejné správy obou zemí stejně jako
další aktivní lidé, kteří projekt prosazují
v jednotlivých regionech. „Dosavadní zpětné vazby studentů, pedagogů
a metodiků nejen z ČR, ale i z Ně-

mecka, zároveň dokazují, že projekt
Revolution train přesně naplňuje jejich představy o efektivním programu
a může velmi významně doplnit existující preventivní programy primární
prevence,“ chválil tento projekt policejní prezident Tomáš Tuhý. „Prezentace
nás přesvědčila o tom, že v prevenci
drogové závislosti jdeme správným
směrem. Tyto aktivity budeme i nadále podporovat,“ shrnul dojmy z konference náměstek Smetana.

Pondělí 23. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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PROSTĚJOV Byť už mají hokejisté LHK Jestřábi Prostějov dávno po sezóně, chodí z jejich tábora nové zajímavé zprávy. Tato
je však smutná, neboť prvoligové „A“-mužstvo přišlo o suverénně nejproduktivnějšího obránce uplynulé sezóny. Marek
Drtina se totiž rozhodl dát přednost rodině a Hanou opustit!

„S Markem jsme se domluvili na ukončení smlouvy z rodinných důvodů.
Děkujeme mu a přejeme všechno nejlepší ve sportovním i osobním životě,“
stručně okomentoval na internetových
stránkách klubu odchod Drtiny z prostějovských služeb trenér a sportovní
manažer klubu Jiří Vykoukal.

Osmadvacetiletý plejer tak s LHK rozvázal dosud platnou smlouvu a uvidíme, kam teď zamíří. Během uplynulé
sezóny posbíral v součtu základní části
i play off WSM ligy ČR 2017/2018 dohromady 34 kanadských bodů (7+27),
byl jasným ofenzivním tahounem hry
týmu ze zadních řad.

Pardubický odchovanec má zatím za sebou
dostpestroukariéru,běhemnížzískalsesvým
mateřským oddílem extraligový titul (2013)
i bronz (2012) a působil také v Hradci Králové, Trutnově, Chrudimi, Jihlavě, Havlíčkově
Brodu, Slavii Praha i na Slovensku ve Skalici
a Nových Zámcích. Za Prostějov nastupoval
dva soutěžní ročníky (2015/16 a 2017/18).

Mostkovický trenér Prostějovský nohejbal potřebuje

KAMENOV posílit, proto bude spolupracovat

REZIGNOVAL s Ivanovicemi na Hané
EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Pokud pořádně
nezaberou, Mostkovice s největší
pravděpodobností zakončí sezónu na dně tabulky skupiny „B“
I.A třídy Olomouckého KFS. Díky
špatnému vstupu do jarní části a už
předchozím nepříliš dobrém podzimu se proto po osmiletém vedení
rozhodl trenér Jiří Kamenov tým
opustit a rezignovat na post hlavního trenéra. Jak sám nesobecky
říká v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník, který najdete na straně
30 dnešního vydání, změna kouče
by mohla klub nakopnout k lepším
výsledkům. A potvrdilo se to hned
o víkendy, kdy mostkovičtí fotbalisté zvládli derby, když vybrakovali
souseda v Čechovicích!
Podle trenéra Kamenova měly nepříznivé výsledky více důvodů, které se
daly ovlivnit dříve, ale i takové, za které bohužel nikdo nemůže. „Vypadá to
tak, že v Mostkovicích je zásadní problém od prvopočátku hlavně v tom, že



MARKA


hráči stárli a chybí doplňovaní z mladších ročníků. Nebyli tam žáci, nebyli
tam dorostenci,“ zamyslel se dnes již
bývalý trenér s tím, že mužstvo se trápí
především v ofenzívě. „Ten problém
vznikl už na podzim. Před koncem
roku došlo k několika zraněním. Hrál
můj syn a Petr Zapletal, ale ve spoustě
zápasů docházelo k situacím, že jsme
byli bez útočníka.“
V každém případě změna na lavičce
Mostkovic se nese v přátelském duchu.
Na ukončení spolupráce se vzájemně
dohodly obě strany za účelem zkusit vytáhnout tým ze spodku tabulky a vzkřísit
v hráčích chuť zabojovat. „S trenérem
jsem v klubu celou tu dobu, co u nás fungoval. Panovaly mezi námi dobré vztahy
i spolupráce. Oceňuji jeho poctivost
a ochotu obětovat tolik času a úsilí našemu fotbalu,“ potvrzuje vedoucí klubu
Ladislav Krátký. „Velmi si vážím toho, že
v naší situaci jsme se spolu domluvili na
tomto řešení a shodli se, že to může mužstvu pomoci. Na týmu mu záleží a chce
jakýmkoliv způsobem zkusit udržet nás
v této soutěži. I za cenu odstoupení,“ doplňuje Krátký, který vedl tým v nedělním
vítězném derby na trávníku Čechovic.
„Otázku nového trenéra budeme řešit až
v příštích dnech.“
(jač)

PROSTĚJOV Nevydařený start
nohejbalistů TJ Sokol I Prostějov
do nové prvoligové sezóny utvrdil
trenéra i šéfa oddílu Richarda Beneše v dřívějším rozhodnutí: tým
je potřeba hráčsky okysličit spoluprací s jiným klubem. A jak kouč
exkluzivně prozradil Večerníku,
stane se jím NK Rozvíz Slovan Ivanovice na Hané.
„Původně jsem se už několik let snažil
navázat určitou spolupráci s TJ Spartak
MSEM Přerov, jenže předběžné dohody vždy opakovaně přestaly z jejich
strany platit. Proto jsem se rozhlížel
jinde a loni se začal domlouvat s ivanovickým vedením,“ pustil se Beneš do
rozboru tématu, kterak se snažil pracovat na personálním posílení kádru.
Tahle potřeba nabrala na akutnosti
vývojem za uplynulé měsíce a týdny.
Nejprve v zimě odešel mladý tahoun
Jakub Ftačník na hostování do extraligových Čelákovic, které s ním
v sestavě mimochodem vedou elitní
soutěž ČR. Následně onemocněl na
delší dobu druhý juniorský mistr světa v barvách TJ Jan Matkulčík, a byť
se stihl před úvodem nového ročníku
z marodky vrátit, přišly jiné problémy.
Někteří prostějovští plejeři totiž
začali před mistrovskými zápasy



rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
To, co předváděla prostějovská tenistka
Petra Kvitová o uplynulém víkendu ve
Stuttgartu, sneslo ty nejpřísnější parametry. Dvojnásobná wimbledonská
vítězka zdolala jak Georgesovou, tak
Kerberovou po famózních výkonech
naprosto jasně a dvěma body položila
základ k postupu českých tenistek do
finále Fed Cupu.
DEBAKL:
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dávat přednost jiným aktivitám
než nohejbalu, nemluvě o trénincích. A takové dění Beneše
přesvědčilo, že v otázce doplnění mužstva odjinud není na co
čekat. „Změna však nastala tím, že
dlouholetý předseda NK Rozvíz to
v zimě zabalil a tamní klub se bez
něj v podstatě rozpadl, vůbec nebyl
přihlášen do druhé ligy,“ pokračoval
kouč v popisu.
Jaká je tedy momentální situace? „Bylo
mi řečeno, že všichni ivanovičtí hráči
jsou nám k dispozici a můžeme je zaregistrovat v Prostějově. U dvou počítáme, že se tady zapojí do přípravy i pří-
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padně naskočí do zápasů ještě během
letošní sezóny. A další by mohli přijít
od příštího ročníku podle aktuální
situace. Záleží, jak se k celé záležitosti
postaví místní kluci a stávající členové
mančaftu. Každopádně nechci, aby na
nohejbal kašlali a my tak trvale zůstali
na chvostu prvoligové tabulky. Byť tentokrát nikdo nesestupuje,“ zdůraznil
Beneš, že jemu osobně ani v sedmašedesáti letech nepřestává na osudu milovaného sportu v TJ Sokol I Prostějov
bytostně záležet.
(son)
Reportáž ze sobotního zápasu proti Českým Budějovicím najdete na
straně 39
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Basketbalisté BK Olomoucko se za poslední dva
týdny zviditelnili v médiích možná víc, než kdyby senzačně postoupili až do finále Kooperativa
NBL a tam zdatně proháněli či dokonce bombasticky přemohli dominantní Nymburk. Takováhle publicita by samozřejmě byla navýsost vítaná,
neboť pozitivní.
Hanáci to však pohříchu vzali z opačné strany, tedy
té negativní. I když za to vlastně mohli jen zčásti.
Důvodem samozřejmě byl notoricky známý incident mezi srbským pivotem békáčka Darko Čohadarevičem a jedním z rozhodčích druhého čtvrtfinálového utkání nejvyšší české soutěže Stanislavem
Kučerou. Asi jen málokdo nezaregistroval, jak horkokrevný hráč vzrušeněji reagoval na dvě technické
chyby a sudí směšně teatrálním způsobem nafilmoval pád po údajné hlavičce do obličeje.
V této kauze jednoznačně stojím za plejerem
a skandální je podle mého názoru jedině chování
arbitra. Co však určitě mrzí ještě mnohem víc, to
je hladká porážka prostějovského mužstva 0:4 na
zápasy v celé sérii. Opustit sezónu bez aspoň jednoho vítězství a natolik hladkými prohrami byla
vážně velká škoda.

V profesionálním sportu jde o jednoduchou rovnici. Pokud hráč či hráčka zhřeší tím, že z neomluvitelných příčin nedorazí na svůj mistrovský duel,
dostanou pořádný flastr nebo přímo vyhazov z klubu. Jak ale naložit se stejným případem ve sportu
neprofesionálním, až amatérském?
V něm totiž oddíloví členové nevydělávají žádné
peníze (či pouze málo, spíš symbolicky), mnohdy
naopak za své hraní ještě sami platí. A je potom logické, že občas dostane před soutěžním střetnutím
přednost něco jiného. Pracovní povinnosti, studium, zdraví, rodinné záležitosti, případně i osobní
věci včetně možného nedodržení životosprávy.
Následně pak v takovém kolektivu musí vznikat
nesoulad. Mezi jedinci, kteří sportovní „koníček“
neberou až tolik vážně, častěji z různých důvodů
chybí. A těmi, jež mají vnitřní nadšení či osobní
zodpovědnost vyšší, tudíž je na ně před každým
mistrákem stoprocentní spoleh. Nemluvě o trenérech, co musí takové disharmonie nějak řešit.
Vůbec jim to nezávidím. Každopádně je zřejmé,
že v dnešní složité době má u sportovních amatérů rozhodující důležitost vášeň, bez níž to pořádně
fakt nejde.

Jednou z veřejností České republiky nejostřeji sledovaných kauz uplynulých měsíců a hlavně týdnů
bylo dění okolo skvělé biatlonistky (teď už bývalé)
Gabriely Koukalové. Také já jsem ten humbuk
v rámci možností samozřejmě sledoval, asi jako
téměř každý občan naší země. A musím říct, že mě
vyústění všech událostí hodně zklamalo.
Shodou okolností jsem se nedávno v televizi díval
na legendární film Poslední pokušení Krista, takže
rozhodně nehodlám nikoho odsuzovat za jeho
činy, ať už byly, jsou nebo budou jakékoliv. Však
to určitě znáte: ať hodí kamenem, kdo je bez viny.
Ovšem přesto se nemohu zbavit dojmu, že v celém
nešťastném případu hraje rozhodující roli ztráta elementární pokory a základní soudnosti GK.
Ať už za jejími radikálními postoji zveřejněnými
v autobiografické knize Jiná stojí výrazné ovlivnění jejím manželem ex-badmintonistou či nikoliv,
dopadlo vlastně všechno stejně. Totiž tak, že skoro jakýkoliv problém Koukalové zapříčinil někdo
jiný, případně něco jiného. Ona sama se tím takřka
bezvýhradně pasovala do role oběti, která nemůže
absolutně za nic. A míra špíny naplivané na okolí
přesáhla rozumnou mez. Prostě smutné.

Prostějovští házenkáři museli skousnout další porážku. Nevydařený regionální souboj mohli odčinit v dalším
střetnutí na domácí palubovce, avšak
Napajedla byla proti. Přestože se plejeři Sokola II. rvali, na body to nestačilo.
Po slibném vstupu do jarní části si tak
připsali již třetí porážku v řadě a nadále
jsou v suterénu druhé ligy.
;8 D
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Házenkáři Kostelce na Hané získávají
na pohodě. Po vítězném derby na
palubovce Prostějova dokázali zdolat i tabulkového souseda z Kuřimi,
kterého v domácím prostředí vyřídili
dokonce hned vysokým rozdílem
deseti branek. V tabulce třetí nejvyšší
tuzemské soutěže se tak šplhají zpět
do horní poloviny.
BQ<D



 
Dnes již bývalý trenér Mostkovic
JIŘÍ KAMENOV v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník potvrdil,
že na lavičku tohoto týmu
se jen tak nevrátí.
< D

JAN RUDOVSKÝ
Zkušený hokejový forvard se dočkal!
Ambicemi překypující útočník, který
po velmi zdařilé sezóně odmítl nabídku prostějovských Jestřábů na prodloužení kontraktu, nastoupil
v posledních dvou zápasech finálové série extraligy za třinecké Oceláře.
K obratu ale nepomohl,
přesto mu na krku cinká stříbrná medaile.

´
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III. TØÍDA OFS
PROSTÌJOV, SK. „A“:
11. kolo, neděle 29. dubna, 16.00
hodin: Otaslavice „B“ – Nezamyslice „B“ (sobota 28.4., 10.00), Brodek
u Prostějova „B“ – Němčice nad Hanou „B“ (sobota 28.4., 16.00), Kralice
na Hané „B“ – Pavlovice u Kojetína,
Skalka – Biskupice (hřiště Klenovice
na Hané), Želeč – Bedihošť.
III. TØÍDA OFS
PROSTÌJOV, SK. „B“:
11. kolo, neděle 29. dubna, 16.00
hodin: Mostkovice „B“ – Čechy pod
Kosířem (sobota 28.4., 10.00), Olšany – Držovice, Přemyslovice – Protivanov „B“, Plumlov „B“ – Kostelec na
Hané „B“ (hřiště Krumsín), Kladky
– Zdětín.
MORAVSKOSLEZSKÁ
^$'X"*&~
14. kolo, neděle 29. dubna, 10.00
hodin: Vlkoš – Držovice (Mayer),
Kotvrdovice – Mostkovice (Vojstrejž).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – STARŠÍ:
23. kolo: Baník Ostrava „B“ – 1.SK
Prostějov (neděle 29.4., 11.00, hřiště
Radvanice, Galásek – MS KFS, MS
KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – MLADŠÍ:
23. kolo: Baník Ostrava „B“ – 1.SK Prostějov (neděle 29.4., 13.15, hřiště Radvanice, MS KFS – Galásek, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
23. kolo: Hlučín „B“ – 1.SK Prostějov „B“ (sobota 28.4., 10.30, Mikeska
– MS KFS, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
23. kolo: Hlučín „B“ – 1.SK Prostějov „B“ (sobota 28.4., 12.45, MS KFS
– Mikeska, MS KFS).

PØEBOR OFS
PROSTÌJOV – II. TØÍDA:
19. kolo, neděle 29. dubna, 16.00
hodin: Hvozd – Horní Štěpánov (sobota 28.4., 16.00), Otaslavice – Výšovice, Nezamyslice – Vrahovice, Určice „B“ – Vícov, Dobromilice – Brodek
u Prostějova, Ptení – Čechovice „B“,
Tištín – Brodek u Konice.

1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
19. kolo, neděle 29. dubna, 16.00
hodin: Bělotín – Protivanov (sobota
28.4., 16.00), Plumlov – Beňov (sobota 28.4., 16.00), Dub nad Moravou – Určice (sobota 28.4., 16.00),
Opatovice – Němčice nad Hanou
(10.00), Lipová – Čechovice, Mostkovice – Kojetín, Brodek u Přerova
– Kostelec na Hané.
SMOOS 1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
19. kolo, sobota 28. dubna, 16.00
hodin: Smržice – Klenovice na
Hané, Haná Prostějov – Pivín, Ústí
„B“ – Vrchoslavice (neděle 29.4.,
14.00).
LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
19. kolo, sobota 28. dubna, 16.00
hodin: Nemilany – Jesenec.

ALEA SPORTSWEAR

SKUPINA „A“:
19. kolo, sobota 28. dubna, 16.00
hodin: Hlubočky – Konice.

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
19. kolo, sobota 28. dubna, 16.00
hodin: Kralice na Hané – Dolany.

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
23. kolo: Valašské Meziříčí – 1.SK
Prostějov (pátek 27.4., 17.00, Martinec – Vostrejž, Popelák).
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spěl k tomu i zkušený navrátilec do
sestavy Jan Nečas.
„Věděli jsme, že jedeme k soupeři, který bojuje o záchranu a je odhodlaný
udělat pro udržení všechno, hraje na
hranici sebeobětování. Čekal nás tak
těžký zápas na hrbolatém terénu, na
což všechno jsme se celý týden chystali. Koncentrace na takové duely je
totiž důležitá,“ vracel se David Kobylík
k předzápasové přípravě.
Jeho svěřencům skvěle vyšel úvod. Již
v 7. minutě předvedl krásnou individuální akci Halenka, který obešel dva protihráče a připravil vyloženou šanci pro
Cibulku, který míč uklidil do sítě – 0:1.
Hosty tato situace uklidnila, byli herně

lepším týmem. Dubicko hrozilo jen ze
standardních situací, které obrana Kralic dokázala likvidovat. Do kabin se tak
šlo za těsného náskoku jediného regionálního celku Prostějovska v nejvyšší
krajské soutěži.
Také vstup do druhé pětačtyřicetiminutovky hostujícímu celku vyšel.
Po deseti minutách se prosadil Brhel,
který skákavou střelou překonal domácího gólmana – 0:2. Domácí se sice
za dalších pět minut prosadili po jedné
z dalších standardních situací – 1:2. Ale
v 69. minutě to byl Halenka, který vrátil
Kralicím dvoubrankový rozdíl – 1:3.
Poté se hra zklidnila, hosté kontrolovali
děj a až do samého závěru nenechali nikoho na pochybách, kdo že se bude po
závěrečném hvizdu radovat. Dvanáct
minut před koncem se na hřiště podíval
i sám kouč David Kobylík
„Šli jsme vítězství naproti a to se vyplatilo. Zaslouženě jsme vyhráli, byli
jsme lepším celkem, když kluci podali
poctivý týmový výkon a demonstrovali velkou kolektivní sílu, z čehož jsem
jako trenér nadšený. Cítím, že naše hra
někam směřuje, že mužstvo má potenciál,“ usmíval se po utkání Kobylík.
Se vstupem do jarní části sezóny a ziskem devíti bodů ze čtyř zápasů je lodivod kralických fotbalistů spokojený,
cíle klubu se prý ale nemění. „Není
k tomu důvod. Všechno má svůj čas
a přirozený vývoj. Jestliže bychom měli
pošilhávat po postupu, tak nejdříve
v příští sezóně. Teď je o tom předčasné
hovořit.
Po soupeři ze dna tabulky nyní čeká
na Kralice další podobně ohrožený
celek ze druhé poloviny tabulky.
V sobotu od 16:30 hodin hostí Dolany. „Trénuje je můj kamarád a bývalý hráč Sigmy Navrátil, takže to bude
trochu prestižní. (úsměv) Viděl jsem
je dvakrát naživo a myslím, že bychom
měli být ve hře dominantní. Cílem
jsou další tři body,“ vytýčil David Kobylík.
(pk)
Statistiky z utkání a aktuální
tabulku najdete na straně 23

POTVRDIL ROLI FAVORITA

KRALICKÝ TÝM NA PŮDĚ DUBICKA

nice Roman Kamenný. Beroun se
nedostával do vyložených šancí
i proto, že domácí kontrolovali hru a byli silní na míči. Ve 44.
minutě už hostující vyhlíželi poločas, aby mohli nabrat síly a pokusit se o obrat, jenže si s sebou
museli vzít ještě jeden gól, který
byl přímo do šatny, a vyrovnání
skóre bylo ještě o kus dál.
Po přestávce byli domácí fotbalisté
možná až moc spokojeni s výsledkem a polevili ze své aktivní hry,
kterou předváděli v prvním poločase. Beroun tak dostal malou šanci v podobě rychlého protiútoku,
kterou využil a v 66. minutě snížil
Malinovský. „V druhém poločase
jsme začali vlažně, těch prvních
dvacet minut se mi nelíbilo a navíc
jsme dostali od soupeře gól z brejku,“ popisuje nevýraznou část hry
svého týmu trenér Ullmann. Naštěstí pro domácí přišlo čtvrt hodiny před koncem uklidnění v podobě čtvrté trefy, o kterou se postaral
Adam Syrůček. Domácí pak mohli
v klidu vystřídat čerstvé hráče a pohlídali si výsledek až do konce zápasu.
(jač)
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val, že i když hrajeme s posledním týmem, nesmíme nic podcenit,“ říká trenér domácích
Petr Ullmann
Domácí fotbalisté se dostali do
vedení po necelé čtvrthodině
hry a nedávali svému soupeři ani
kousek prostoru. Nebýt brankáře
Berouna Kocha, mohl být výsledek mnohem více rozdílový, ale
v krizových situacích podržel svůj
tým. Bohužel tým nepodržel jeho,
a tak musel ve 30. minutě znovu
lovit míč ze své sítě a svůj druhý
gól v zápase si připsal útočník Ko-

už do toho nechci zasahovat. A ani by
nemělo smysl, abych se tam po chvíli
zase postavil.“
 Co vás teď čeká, nebo spíše kam
povedou vaše kroky dál?
„Kam povedou moje fotbalové kroky, to nevím, protože posledních
pětadvacet let se všechno točilo kolem fotbalu, takže to zatím nedokážu
odhadnout. Každopádně teď si dám
chvíli od fotbalu pauzu, i když mně
to pořád vrtá hlavou. Když někdo má
tak rád fotbal, těžko se od toho upouští. Nabídky zatím žádné nemám, ale
byl bych za ně rád, kdyby měl někdo
zájem o ‚mostkovického sympaťáka‘.
Uvidíme, můj rodinný život se také
změnil, stal jsem se nedávno dědečkem, takže je to všechno čerstvé. Jak
říkám, uvidíme...“

Branky: 12. a 30. Kamený, 44. Bross,
75. Sirůček - 66. Malinovský Rozhodčí: Samek – Lizna, Jurčák. Žluté karty: 62. Mužátko, 77. Pohanka. Diváci:
135
Sestava Konice: Vévoda – Blaha
(84. Ryp), Rus, Bílý F., Bílý L. (72.
Oščádal) – Kořenek (59. Paš), Syrůček, Kořenovský – Drešr, Kamený, Bross (72. Jurník) Trenér: Petr
Ullmann.
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hou dobu, zvykli jsme si na sebe a já
nejsem trenér, který by zastával systém
nějakého biče. V kabině vládne kamarádská nálada, protože z toho jsem
vždy vytěžil mnohem víc. A když se to
všechno takhle umíchalo, tak teď těm
hráčům chybí nějaká jiskra, protože to
už je několik let, co se bojuje o záchranu. Proto doufám, že když hráči na lavičce uvidí a uslyší někoho jiného, tak
zaberou, protože na to mají.“
 Vaše skóre je po předchozím
kole bylo 18:45. Průměr obdržených gólů mají týmy víceméně totožný, ale co se týče nastřílených
gólů, tak Mostkovice hodně zaostávají. V čem tkví problém útočné
fáze?
„Ten problém vznikl už na podzim.
Před koncem roku došlo k několika

zraněním. Hrál můj syn, hrál tam Petr
Zapletal. Ale ve spoustě zápasů docházelo k situacím, kdy jsme hráli bez
útočníka. Náš tým doplnil do útoku
Bernard Bošek, který se ale taky zranil,
takže jsme měli tři útočníky, všichni
však byli na marodce. Teď na jaře má
zmiňovaný Bernard další drobné zdravotní problémy, Petr Zapletal po zranění zatím nenabral formu a syn je po
operaci, takže se zatím ani nezapojil.
To jsou zásadní důvody, ačkoli střelecký potenciál tam v minulých sezónách
rozhodně byl.“
 Kdo teď po vás převezme vedení
týmu?
„Teď se řeší co dál, ale to už je spíš na
vedení klubu. Kde najít náhradu, z jakých zdrojů... Aktuálně nějaké zápasy
bude trénovat nejspíše pan Krátký, já

3:1

DRŽOVICE, PROSTĚJOV Velký
nárůst formy i bodů může těšit trenéra Držovic Jetela i jeho hráčky. Po
vybojované remíze s Olomoucí přišla domácí výhra proti Kotvrdovicím. „Perfektně jsme navázali na
předchozí zápasy, holky plnily, co
měly. Pořádně makaly, bojovaly,
takže co víc chtít,“ komentuje výsledek Tomáš Jetel.
Každopádně tým z Držovic nečekal
lehký zápas. Už v 5. minutě prohrával a vypadalo to, že předchozí dobrý
výsledek byla jen náhoda. Poté se ale
výkon domácích začal zvedat a začaly
přicházet první šance. Jednu z nich se
podařilo v sedmnácté minutě proměnit, když se trefila Tereza Dorotovičová a začínalo se od začátku. Do polo-

DRŽ
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času bylo vidět několik dalších šancí,
ale žádná neskončila gólem, a tak se
šlo o poločase do šaten za nerozhodného stavu.
Všechnu smůlu si vybrala hned po
minutě druhého poločasu Lucie Svobodová a vlastním gólem dostala Držovice do vedení. Domácí pak udeřili
ještě jednou a potvrdili, že se s nimi
na jaře musí počítat. „Hrajeme na jaře
konečně tu svou hru a je vidět, že to
platí na týmy i z vyšších pater tabulky.
Ty pokroky jsou vidět. Přivedli jsme
posilu do útoku a do středu hřiště,
takže se ten tým nějakým způsobem
stabilizoval. Hrajeme více dopředu
s míčem, máme šance. Myslím, že je
konec těm výsledkům 11:0 a podobně,“ má radost trenér, zároveň však
zůstává nohama pevně na zemi. „Jsem
sice optimista, ale před celým týmem
je ještě spousta práce.“
Statistiky z utkání
najdete na straně 23

a dál SBÍRAJÍ BODY
1:4

Jakub ČERMÁK

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

MOSTKOVICE Nedělní dopoledne bylo ve znamení ženského
fotbalu. Domácí hráčky přivítaly
na svém stadionu soupeřky 1.FC
Olomouc, v jejichž řadách nastupuje řada exkosteleckých hráček.
Bylo tedy jasně vidět, že oba týmy chtějí získat tři body. Na první
gól dokázaly domácí fotbalistky
ještě zareagovat, ale poté už byl
zápas v režii Olomouce, a tak si
musí Mostkovičanky počkat na
výhru před domácím publikem.
Večerník sledoval utkání naživo.

MOS
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Už v 10. minutě daly Olomoučanky
najevo, že to nebude pro domácí lehký
zápas. „Po minulém týdnu jsme hráli
fotbal a hlavně kolektivně,“ konstatoval po zápase olomoucký kouč František Koudelka. Jak se zrodila úvodní
branka zápasu? Z pravé strany přilétl
centr do vápna a nechytatelnou střelou poslala hosty do vedení Makošová
- 0:1. Na tento gól odpověděly hráčky
Mostkovic bleskurychle, když se o tři
minuty později Domesová skvělým
postrčením balónu uvolnila a tváří
v tvář brankářce s chladnou hlavou
zakončila přízemní střelou k pravé tyči
– 1:1. Po této brance se hra uklidnila
a oba týmy předvedly, že jsou na tom
ve středu hřiště kombinačně dobře.
Už to vypadalo, že se do šatny půjde
za remízového stavu, ale sedm minut před koncem poločasu podnikla
Olomouc pohlednou kombinaci po
pravém křídle, která skončila centrem
před hranici vápna. Před ním se nejlépe zorientovala Vykopalová a střelou
pod břevno nadělila domácím nepříjemný gól do šatny – 1:2.
Po změně stran byla vidět snaha do-

mácích o vyrovnání. Hráčky vytvářely
tlak na soupeřovu obranu, ale nedokázaly se dostat do koncovky. V 55.
minutě se z pohledné akce dostala do
pokutového území Mostkovic Grygarová. Domácí brankářka ne úplně sebevědomě vyběhla a po odrazu skončil míč za jejími zády - 1:3. Třetí gól
sebral domácím vítr z plachet. Olomoucké hráčky si kombinací a především držením míče hlídaly výsledek.
Sedm minut před koncem přidaly
čtvrtý gól, když se z levé strany dokázala do pokutového území probojovat Smolíková a nadvakrát překonala
gólmanku Mostkovic – 1:4. Hostující
tým si tak po minulém nevýrazném
výkonu odváží z prostějovské regionu
alespoň napodruhé tři cenné body.
„První poločas byl vyrovnaný, ale ve
druhém nás položily vlastní chyby,
neměli jsme balón u nohy a žádnou
finální přihrávku na gól. A po té třetí brance nás už soupeřky položily,“
zhodnotil zápas Robert Karafiát, trenér domácích hráček.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis MSDŽ najdete na straně 23

   $  +$Mostkovičanky nezvládly duel s Olomoucí

hlavně v tom, že hráči stárli a chybí tam
doplňovaní z mladších ročníků. Nebyli
tam žáci, nebyli tam dorostenci. Teď se
situace mění, ale i tak je tam velká díra.
Zkoušeli jsme to doplňovat i hráči z venku, ale dospělo to do stádia, kdy někteří
hráči například nechtěli jít do Mostkovic, o některé nabízené hráče jsem zase
já neměl zájem. Další problém je, že
čím dál méně mládeže chce u nás hrát
fotbal, protože přednost dostávají jiné
EXKLUZIVNÍ
zájmy.“
rozhovor
 V této sezóně se výsledkově nepro Večerník
daří a je to znát i na herním projevu,
jaké jsou příčiny?
Jakub ČERMÁK
„Spousta hráčů má svoje zaměstnání,
 Jaké byly hlavní důvody vašeho roz- takže tréninky jsou pro ně unavující
hodnutí rezignovat na post trenéra?
a náročné. To pak vede k tomu, že se
„Vypadá to tak, že v Mostkovicích to promítne na hřiště v zápase. Já jsem
zásadní problém byl od prvopočátku tam s velkým počtem hráčů už dlou-
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MOSTKOVICE Po sérii nevydařených výkonů v zimní časti sezóny a špatném vstupu
do té jarní usoudil trenér Jiří
Kamenov, že je načase změna.
Po vzájemné dohodě s vedením se z vlastní vůle rozhodl, že
na lavičce klubu skončí. Co jej
k tomu vedlo?

KONICE V nedělním zápase
odměnili fotbalisté Konice své
fanoušky pořádnou dávkou
gólů. Na jejich hřiště přijel poslední Beroun a bohužel se na
tom nic nezmění ani po tomto
kole. Už v poločase měli příjemný třígólový náskok a už jen
stačilo ve druhé polovině zápas
dotáhnout do vítězného konce.
I přes malé zaváhání to domácí
zvládli a dál útočí na druhé místo. „Po dvou jarních výhrách
jsme chtěli navázat na vítěznou
vlnu, i přesto jsem kluky varo-

Další zářez na pažbě: Konice deklasovala Moravský Beroun

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV
Bývalý hráč olomoucké Sigmy David Kobylík se podruhé v řadě dostal na trávník i jako hráč. A zatímco
minule svému mužstvu k bodovému zisku nepomohl, tentokrát již
ano. Na půdě zachraňujícího se FC
Dubicka předvedl spolu se svými
svěřenci vyzrálý kolektivní výkon,
který stačil na splnění cíle v podobě
tříbodového zisku. Vítěznou branku zaznamenal Marek Brhel. Při-
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FC KNH
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„V podstatě jsme najeli na takovou, dá se
říct, léčbu, protože dobrovolně trenér Kamenov. Každopádně jsme oba šťastní, že
to zafungovalo. V derby to není jen o kvalitě hráčů, ale hlavně o bojovnosti. Ta se
v takových zápasech vždycky vyplatí. Ale
musím říct, že z naší strany to dneska bylo
kvalitní, nejen vybojované. Měli jsme více
šancí skórovat, dali jsme tyčku a břevno
v prvním poločase, takže velká spokojenost, snad se od toho dokážeme odpíchnout. Jde o to udržet soutěž.“

Hodnocení trenéra Mostkovic
Ladislava Krátkého:

„První reakce po zápase jsou špatné.
První poločas špatný z naší strany.
Druhý poločas už byl lepší, řekl bych,
že velmi dobrý. Myslím, že ve druhé
polovině jsme my byli ti lepší, ale bohužel hraje se na góly, které my jsme
nedokázali dát a soupeř ano.“

Hodnocení trenéra Čechovic
Evžena Kučery:

Novák – 15. Milar, 63. Kazda, 88. Lukáš
Diváků: 250 Sestava Čechovic: Zelinka – Koláček, Kolečkář, Walter, Němeček
(46. Kupka) – Hanák, Zapletal, Lakomý,
Chmelík, Veselý (46. Novák) – Haluza
(17. Pospíšil) Trenér: Evžen Kučera Sestava Mostkovic: Lukáš – Hanák, Milar,
Šlambor (87. Bureš), Flýbort – Vojtíšek,
Zapletal, Dadák (90. Zapletal) – Chmelík,
Veselý, Haluza Trenér: Ladislav Krátký

2:2
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náct bodů na podzim.“

„Výsledek hodnotím velice pozitivně,
s hrou to bylo poněkud horší, nebyla
tak plynulá, jako v minulých zápasech,
spíše taková kostrbatá, neurovnaná.
Do zápasu jsme vstoupili laxně a doplatili na to rychlým gólem, postupně jsme vyrovnali hru i skóre a začali
mít malinko navrch. Před přestávkou
jsme ze závaru inkasovali a do druhého poločasu šli s tím, že uděláme vše
pro otočení výsledku. To se nám také
po pěkných akcích podařilo, zbytek
zápasu jsme se soustředili na obranu
a hrozili z rychlých protiútoků.“
(jač, tok, pk)

Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:

„Už podruhé za sebou jsme nezvládli
závěr zápasu. Bohužel se nemůžeme
příliš spolehnout na zdraví hráčů,
protože všechna tři střídání byla
vynucená. Střelce úvodní branky
Růžičku jsme museli střídat už po
čtvrthodině hry, což nám nabouralo
koncepci zálohy. V druhém poločase vyvinul soupeř velký tlak, v jehož
průběhu jsme měli některé šance,
v gólovou pojistku jsme je ale nepřetavili. Soupeř se na góly hodně
nadřel, v závěrečné desetiminutovce
jsme toho měli využít, ale netlačili
jsme se před bránu do zakončení, což
nás stálo body.“

Hodnocení vedoucího mužstva
Protivanova Josefa Pospíšila:

Piták. Sestava Plumlova: Simandl – Kutný, Ševcůj, Fabiánek, Kiška
– Hrstka (84. Křupka), Zabloudil,
Spáčil, Klváček (90. Bureš) – Trajer
(80. Gryglák), Hladký. Trenér: Pavel Voráč.

PROSTĚJOVSKO Husarský kousek se povedl v 18. kole I.B třídy, skupiny„A“ Olomouckého KFS Pivínu, který se řádně připravil na jeden z nejlepších týmů soutěže a Lipník udolal 2:1, přestože prvotním cílem bylo uhrát aspoň bod.
„Turci“ tak drželi o uplynulém víkendu prapor klubů Prostějovska, protože ostatní v základní době remizovaly nebo
odešly poraženy. Asi nejvíc může bodová ztráta mrzet Vrchoslavice, které ztratily vedení až v nastavení a nakonec
podlehly Radslavicím na penalty.To se přihodilo i Klenovicím. Haná Prostějov i Smržice na soupeře nestačily.

Branky: 29. Navrátil, 76. Hrabovský –
54. Dostál, 60. Novák Rozhodčí: Boháč – Bartuněk, Vojtek Žluté karty:
88. Dýčka – 44. Drexler, 71. Žilka, 85.
Dostál, 85. Štěrba Diváků: 130 SestaHodnocení trenéra Kostelce
va Lipové: Holásek – Moštěk, Takáč,
Jaroslava Klimeše:
Drexler, Žilka – Novák, Liška (83
„Ještě jsem to nestrávil, tak rychle. Štěrba), Jamrich – Dostál P., Dostál
Těžký zápas, protože Němčice nemají M., Abrahám (42. Výmola) Trenér:
co ztratit. Bohužel první poločas hrály Pavel Růžička
aktivně a my jsme dostali gól. Soupeř
Hodnocení trenéra Lipové
pak vycítil šanci a šel za tím. Dnes byl
Pavla Růžičky:
vyrovnaným soupeřem, nám se nakonec se štěstím povedlo vyrovnat a pe- „Vyrovnaný zápas s velice kvalitním
soupeřem. První poločas jsme pronalty jsou loterie.“
hráli 1:0, ale nějaké šance jsme měli.
Hodnocení trenéra Němčic
Ve druhém poločase se nám podařiRadovana Novotného:
lo obrátit výsledek na naši stranu, ale
„Je to smůla a upřímně jsme si neza- nakonec jsme čtrnáct minut před konsloužili prohrát. Kluci dneska podali cem dostali vyrovnávací branku. Ten
opravdu výborný výkon. Řekli jsme bod bereme a druhý bod z penalt se
si, co budeme hrát, já jsem udělal dá brát jako bonus navíc, takže za mě
v sestavě nějaké změny, které fungo- spokojenost.
valy. Jak říkám, kluci makali a dřeli
SK
celý zápas, takže nevím moc, co jim
  
vytknout. Já už jsem z toho nešťast2:3
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ný v tom smyslu, že i když jsou vidět
"
snaha a dřina, tak je to k ničemu. Byl
jsem donucen během zápasu střídat, Branky: 5. Růžička, 41. Grmela
takže i to se pak projevilo. Ti střídající – 18. Hladký, 74. a 76. Trajer. Rozhráči se pak nedostali moc do zápasu hodčí: Hampl – Janáček, Opravil.
a nehráli to, co bych potřeboval. Ale Sestava Protivanova: Piták – Seto samozřejmě chápu, protože do kanina, Nejedlý D., Dvořák, Pospírozehraného zápasu se špatně naska- šil M. – Sedlák D. (77. Nejedlý V.),
kuje. Každopádně musíme přestat Růžička (16. Musil), Milar, Kropáč
ztrácet body na konci utkání. Tímhle (74. Sedlák M.) – Grmela, Sedlák
stylem jsme ztratili čtrnáct nebo pat- R. (37. Pospíšil F.). Trenér: Milan

Klimeš, 84. Chytil – 75. Župka, 88.
Spiller Diváků: 150 Sestava Kostelce: Vítek – Synek, Holoubek, Chytil,
Vyhlídal – Hruban, Lužný, Preisler
– Klimeš, Móry, Vinklárek Trenér:
Jaroslav Klimeš Sestava Němčic:
Nosek – Spiller, Horák, Kolečkář, Navrátil M. – Hamala, Vévoda, Navrátil
J. – Župka, Jordán, Řezáč Trenér: Radovan Novotný



„V Újezdci jsme sehráli vyrovnané utkání,
určitě jsme nebyli herně horším týmem.
Bohužel jsme nepokračovali v přístupu
z minulého utkání, kdy jsme projevili
větší chuť po vítězství. Do Újezdce jsme
se z mého pohledu přijeli utkání pouze
zúčastnit. Domácí projevili větší vůli,
v rozhodujících okamžicích byli produk-

Hodnocení trenéra Hané
Prostějov Daniela Koláře:

Branky: 13. Kocfelda, 66. Suchánek.
Rozhodčí: Valouch – Štětka, Lasovský. Sestava Hané: Marák – Trnavský,
Ohlídal, Hodulák (83. Lošťák), Vyskočil – Strouhal (46. Ondráček), Jančiar, Krupička, Jakub Novák – Zatloukal, Petržela. Trenér: Daniel Kolář.

2:0

jsme mohli ještě po přestávce navýšit,
Valtrův gól by rozhodl. Hrát s dvoubrankovým náskokem proti deseti je
ošidné, Lipník začal běhat a z přímého kopu snížil. Do konce utkání jsme
2:1
bránili výsledek, tři body jsou skvělé.
Dali jsme je královně Alžbětě k naroBranky: 11., 28. Trajer – 65. Ko- zeninám.“
vařík. Rozhodčí: Rosskohl – SloTJ Sokol
ta, Kaňok. Sestava Pivína: Fürst
6

– Pospíšil, M. Svozil, M. Sedlák,
3:1
TJ
R. Švéda – Tydlačka (46. M. Bar(1:0)
%8
toník), Valtr, Frýbort (78. S. Vrba,
90. J. Bartoník), T. Vrba – J. Svozil Branky: 25. 62. Pasz, 80. Nemrava
ml., Trajer. Trenér: Jaroslav Svozil – 70. Dostál. Rozhodčí: Dokoupil
– Sedláček, Valouch. Sestava Smrst.
žic: Volf – Pírek, Zbožínek, Klus, A.
Hodnocení trenéra Pivína
Studený (58. Martinák) – T. Studený
Jaroslava Svozila:
(67. M. Studený), Kotlár, Dostál – Ka„Lipník je nejlepší tým soutěže, byli landřík, Kiška – Vařeka. Trenér: Petr
jsme se na něj podívat v Klenovicích Gottwald.
a vyhodnotili jejich slabinu, kterou
Hodnocení trenéra Smržic
je disciplína. Hráli jsme ze zabezpePetra Gottwalda:
čené obrany a cílem bylo získat bod.
Po dvou standardních situacích jsme S trenérem se Večerníku nepodařilo
získali díky Trajerovi vedení, které spojit.

„V utkání nám chyběl náš nejlepší útočník Tomáš Hradil, museli jsme v ofenzivě improvizovat, s ním si troufnu říci,
že bychom jasně vyhráli. Dostali jsme se
do vedení a po většinu zápasu se snažili
eliminovat nakopávané míče na domácího výškově disponovaného Šimečka.
Samozřejmě hodně mrzí, že vyrovnávací
gól padl až v třetí minutě nastavení. Na
penalty je to už šestý zápas, který jsme nevyhráli, to asi hovoří za vše.“
(tok)

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

Branky: 90.+2 Šimeček – 13. Fialka.
Rozhodčí: Majer – Molík, Labaš.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Zatloukal, Holub, Panáček, Coufalík – Machálek (90. J. Loučka), P. Horák ml.,
P. Horák st. (71. Dostál), Fialka (90.
Přecechtěl) – M. Hradil, Jurčík (86. T.
Loučka). Trenér: Miroslav Panáček.

SK
9 ! 
TJ Sokol
;  <=>


2:1
(0:1)

PROSTĚJOV Jeseničtí fotbalisté byli v 18. kole skupiny „B“ I.B třídy
Olomouckého KFS blízko výhře, když v prvním poločase vedli a působili lepším týmem. Bohužel tlak soupeře, který si vynutil chyby v obraně, znamenal
nakonec vyrovnání a neúspěšně zahraný penaltový rozstřel. Jesenec tak dál
musí bojovat o lepší umístění, než je druhá polovina tabulky.

LION SPORT
1.B TŘÍDA – SKUPINA B

%7
?@5'
FK
;+#A B

Branky: 60. Tichý – 85. Pospíšil.
Žluté karty: 56. Knoll, 62. Burian, 78. Ullmann – 59. Koupil,
73. Václavík. Rozhodčí: Heger –
Lepka, Dömish. Diváků: 83
Sestava Jesence: Kýr – Žouželka, Burget, Horák, Burian – Čí-

1:2
(0:0)



žek, Laštůvka, Knoll – Poles, Ull- který se stupňoval, dala pět minut
mann, Tichý. Střídali: Svoboda, před koncem gól. Přece jen bylo
Konečný. Trenér: Petr Tichý st. vidět, že Bystřice hraje techničtěji a dokázala zužitkovat dobHodnocení trenéra Jesence
rou koncovku. Pak byly na řadě
Petra Tichého st.:
penalty, a jak říkám, to už je pak
„Smolný zápas. Díky trefě Jiří- loterie. My jsme jednu penaltu
ho Tichého jsme vedli 1:0, měli nedali, to už se nedá nic dělat, takjsme i více šancí a mohli jsme vést že se nezlobím. Ale podle mého
o dva tři góly. Ty se ale nepromě- názoru to byl pro nás remízový
nily a Bystřice pak z toho tlaku, zápas.“
(jač)

!!#!$?6$($'&'(+,-$7'#+$,!"%#5!7

„Zbytečně ztracené body. V prvním
poločase jsme byli lepším týmem,
dali jsme také první branku, jak jsme
chtěli. Bohužel se nám nepodařilo
přidat druhou gólovou pojistku, byť
jsme k tomu počátkem druhé půle
příležitosti měli. Po hodině hry přišla penalta, z jejíhož odpískání byli
překvapeni i hosté. Nicméně byla
a od té doby se nám fotbalově nedařilo, vyrovnání nás hodně srazilo.

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

Grepl (46. Varga), Cetkovský, Pospíšil, Liška – Frys (76. Prokop), Dreksler
(63. Šlézar), Popelka (70. Spálovský),
Rozehnal, Dadák – Štěpánek. Trenér:
Vladimír Horák.

1:2
(1:0)



TJ Sokol
Penalty jsou sice loterie, ale když tivnější, z čehož rezultovaly dvě branky.
  
brankář chytí dvě penalty a vy čtyři To rozhodlo o osudu utkání.“
FC
nedáte, je to tragédie.“
,
-#.
TJ Sokol
 &
TJ Sokol
Branky: 21. Štěpánek – 61. Čech.
/45!
FK Spartak
Rozhodčí: Zemánek – Majer, So(2:0)
* & !# "
67
+
mmer. Sestava Klenovic: Klimeš –
(1:0)
  4

Pivín slavně zdolal druhý Lipník, ostatní týmy odcházely poraženy

I.B třída skupina A

Branky: 66. Zapletal – 21. Dadák, 33. Frý- Branky: 86. Preisler – 18. Navrátil
bort Rozhodčí: Vrána – Kološ, Konečný Rozhodčí: Perutka – Šteier, DoŽluté karty: 41. Lakomý, 55. Walter, 60. koupil Žluté karty: 9. Hruban, 55.

1:2
(0:2)

„Čekalo nás porovnání s nejkvalitnějším
protivníkem, na který jsme v jarní části
zatím narazili. Proto jsme nastoupili s respektem. Podařilo se nám vstřelit dva
góly, žádný jsme neinkasovali, takže spokojenost. (úsměv) V první půli jsme hráli
proti větru, šance se přelévaly ze strany na
stranu. Nám se podařilo čtyři minuty před
odchodem do šaten vstřelit zásluhou Holčáka první branku. Ve druhém poločase
to bylo vyrovnané, přežili jsme úsek, kdy
měly Opatovice několik šancí, a sami jsme
tři minuty před koncem vítězství pojistili.
Dosáhli jsme tak čtvrté jarní výhry ze čtyř
zápasů, což je vynikající bilance. Začíná se
nám vracet poctivá práce v tréninku přes
zimní přestávku i mimo jednotlivými zápasy. Kluci tvoří soudržný kolektiv, užíváme si
to. Výhry nám dodávají energii do dalších
zápasů.“

Hodnocení trenéra Určic
Pavla Zbožínka:

Branky: 41. Holčák, 87. Halouzka. Rozhodčí: Straka – Langhammer, Peroutka.
Žluté karty: bez. Diváků: 42. Sestava Určic: L. Menšík – Slezák, Frehar, Adamec
(58. Bureš), T. Menšík - Holčák (65. Krajíček), Bureš (46. Šnajdr), O. Halouzka,
Hejduk, P. Halouzka – P. Zbožínek (46.
Mohelník). Trenér: Pavel Zbožínek.

2:0
(1:0)

TJ Sokol

TJ Sokol



PROSTĚJOVSKO Fotbalisté Mostkovic si přivezli z venku tři důležité body. Po ztrátě trenéra zabrali
a chtějí ještě zabojovat o setrvání v soutěži. Nedělní výkon je má k tomu nastartovat. V dalším zápase
skupiny„B“ I.A. třídy Olomouckého KFS se na penalty rozhodovalo v Kostelci, kde museli domácí dohánět jednogólové manko Němčic nad Hanou. Další penaltový rozstřel vyhrála Lipová po zajímavém
zápase v Beňově a Plumlov vykradl Protivanov a odváží si domů tři body za výhru 2:3.
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KRAJSKÝ
PØEBOR PØÍPRAVEK:
9. kolo, neděle 29. dubna, 9.00 hodin: 1.SK Prostějov – Šumperk.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

SpSM – U12 JIH:
19. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma
Olomouc (sobota 28.4., 10.00).
FLY UNITED KRAJSKÝ
#*'>¦<X§~
19. kolo, neděle 29. dubna: Olšany
– Zábřeh (sobota 28.4., 10.30), Němčice nad Hanou – Šternberk (sobota
28.4., 11.45), Čechovice – Nové Sady
(9.00), Černovír – Konice (14.00).
FLY UNITED KRAJSKÝ
#*>¦<X§~
19. kolo, neděle 29. dubna: Olšany
– Zábřeh (sobota 28.4., 9.00), Němčice nad Hanou – Šternberk (sobota
28.4., 10.00), Čechovice – Nové Sady
(10.45), Černovír – Konice (12.30).
OKRESNÍ PØEBOR
'>¦<X§~
11. kolo, sobota 28. dubna, 10.00
hodin: Protivanov – Určice (9.00),
Klenovice na Hané – Pivín, Mostkovice – Brodek u Konice, Hvozd –
Držovice (13.45), Plumlov – Brodek
u Prostějova (neděle 29.4., 13.30).
OKRESNÍ PØEBOR
>¦<X§~
18. kolo, neděle 29. dubna, 10.00
hodin: Horní Štěpánov – Otaslavice
(pátek 27.4., 17.30), Nezamyslice –
Smržice (sobota 28.4., 10.00), Olšany „B“ – Ptení (sobota 28.4., 12.30),
Mostkovice – Určice, Pivín – Lipová,
Výšovice – Kralice na Hané (13.30),
Plumlov volno.

SpSM – U13 JIH:
19. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma
Olomouc (sobota 28.4., 10.00, Podhajský).

MORAVSKOSLEZSKÁ
X'X>q¥~
25. kolo: 1.SK Prostějov – Jihlava
(neděle 29.4., 10.30, Ol KFS – Křepský, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
X'X>q ~
25. kolo: 1.SK Prostějov – Jihlava
(neděle 29.4., 12.15, Páral – Ol KFS,
Ol KFS).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
19. kolo, sobota 28. dubna: Čechovice – Chválkovice (10.00), Mohelnice – Určice (10.00), Nové Sady – Olšany (12.00), Konice – 1.FC Viktorie
Přerov „B“ (neděle 29.4., 16.00).
X>W'X'
DOROSTU, SK. „A“:
15. kolo, neděle 29. dubna: Dub nad
Moravou – Hvozd (16.00), Plumlov –
Brodek u Přerova (10.00), Kralice na
Hané – Bohuňovice (13.45), Protivanov – Tovačov (10.00).
X>W'X'
DOROSTU, SK. „B“:
15. kolo, sobota 28. dubna: Němčice nad Hanou – Kojetín (14.30)
, Želatovice – Brodek u Prostějova
(13.30), Bělotín – Pivín (neděle
29.4., 13.30), Horní Moštěnice –
Otaslavice (neděle 29.4., 16.00).

´
menicko

´
´
zapasove

Pondělí 23. dubna 2018
www.vecernikpv.cz
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I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...
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fotbal
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ZHLEDNA

ESKÁČKO V DERBY EFEKTIVNĚJŠÍ

EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
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patrné, že půjde o „Hapalův“ zápas,
který tentokrát hýřil nejen pohybem,
ale i aktivitou při zakončování. Domácí
měli více míč na kopačkách a vytvářeli
si standardní situace. Jejich exekuce
osvědčenými střelci ovšem nebyla dostatečně přesná. Vyjádřením této převahy mohl být vedoucí gól po osmadvaceti minutách hry, kterému zabránila
nejen (neúmyslná) ruka obránce, ale
také (ne)úmyslné přehlédnutí situace ze strany rozhodčích. Další zákrok
v šestnáctce na Hapala už ovšem přehlédnout nešel a proměněná penalta
znamenala zasloužené vedení. Gól do
šatny není nikdy dobrou vizitkou pro
inkasující tým, Vyškov si vytvořil před
brankou soupeře potřebný tlak, z něhož
rezultovala další odpískaná penalta. Po
přestávce přišly Hapalovy chvíle, brzy
převážil misku vah opět na domácí stranu a mohl přidat i pojistku. Eskáčko si
tentokrát jednobrankový náskok zkušeně a takticky pohlídalo.

před brankou při zákroku přes nohy Jíchovi a Studený z další penalty brankou
do šatny srovnal - 1:1.
Vstup do druhé půle byl ovšem ideální.
Fládr dostal na levé straně krásnou průnikovou přihrávku, poslal přetažený centr
na zadní tyč, kde nabíhal Hapal a ten hlavičkou vstřelil branku, která se nakonec
ukázala jako vítězná - 2:1! Ještě před vypršením hodiny hry mohl Hapal definitivně jistit výsledek, pas Fládra si z první
zpracoval, jenže mířil opravdu jen těsně
mimo vyškovskou svatyni. Do ofenzivy
se zapojil i vystřídavší Píchal, pro něhož
vybojoval míč Kroupa. V cestě k brance
jej však zastavil hostující Toure. Útočné
snažení obou týmů v poslední desetiminutovce už ke změně skóre nevedlo.

že každý domácí tým povinně zajišťuje
přenosy na portál TVcom, hned v sousedství rozložil své nádobíčko další štáb,
tentokrát místní vyškovské televize. Je
sympatické, že Vyškov do té míry propaguje fotbal ve svém městě a přináší
obrazové zpravodajství i z venkovních
zápasů městského třetiligového klubu.

'9-4 " 

Tomáš Kaláb

 Současný Vyškov byl asi o dost
jiný, než ve kterém jste hrál na
podzim?
„V zimě přišla do Vyškova spousta Afričanů, takže co se týče složení týmu
jako takového, je to určitě něco jiného. Ani osa mužstva vlastně nezůstala
stejná, když tam přišel Kuncl. Dá se
říci, že do určité míry posílili.“
 Nelze tedy srovnávat tento tým
s tím, v kterém jste působil?
„Z mého pohledu v podstatě vůbec.
Navíc vlastně ještě nehrál Matocha
s Lahodným, kteří nastupovali doposud pořád. Naopak teď se představili tři Afričané, kteří zase nebyli na
podzim. Nějakých šest sedm lidí bylo
jiných, a to je podstatný rozdíl.“
 Přes personální obměnu, změnil se tým nějak po herní stránce?

Kulisu každého zápasu, nejen fotbalového, vytvářejí především diváci. Těch
na utkání s Vyškovem přišel na prostějovské poměry úctyhodný počet, blížící
se pěti stovkám. Stalo se tak i přes letní
počasí, které lákalo na výlety či zahrádky. Jenže prostějovský fotbal, zvlášť při
derby s Vyškovem, prostě táhne. A s při+ "  "
bývajícími úspěchy týmu a blížícím se
závěrem sezóny by takové návštěvy neOd úvodních minut si bylo možné vyti- musely být ničím výjimečným.
povat osobnost tohoto duelu. Lukáš Hapal přidal ke svému tradičně aktivnímu
pohybu i střelbu a za svou dlouhodobou
snahu byl po přestávce odměněn. Ko+&4*$!:;1#<56
nečně byl ve správný okamžik na správném místě, při Fládrově centru zavíral „Nepochybovali jsme o tom, že nás čeká těžký zápas, a výzadní tyč a poněkud netypicky hlavičkou voj na hřišti to prokázal. Leccos naznačilo už přípravné
utkání. Dali jsme krásný vítězný gól, po dobrých kombivstřelil, jak se později ukázalo, vítězný gól nacích jsme měli dvě další tutové šance, které jsme měli
zápasu. Jeho kopačka ovšem stále postrá- vyřešit lépe. Po naší penaltě jsme si rovněž z penalty nedá potřebnou přesnost, jinak by si připsal chali dát hloupě vyrovnávající branku, přitom už dvakrát
z vyložené šance i další branku.
předtím nás soupeř ze stran vymotal. Závěr prvního poločasu bylo potřeba odehrát jinak, ale zase klobouk dolů
'& 
za nástup do druhé půle. Zápas jsme vydřeli, vybojovali,
soupeř hodně atakoval. Musím klukům poděkovat za odUtkání tentokrát sledovaly svým skle- vedený výkon v tomto horkém počasí. Tři body na našem
něným „okem“ hned dvě kamery. Jestli- kontě jsou hodně těžké, ale troufám si říci, že zasloužené.“

 &" '(* 
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PROTIVANOV „Ale já dnes
nedal gól!“ reagoval na žáklikni na
BYLI JSME
www.vecernikpv.cz
U TOHO
dost o rozhovor záložník Jan
Koudelka (na snímku). Jenže je
to právě on, který v průběhu tohoto soutěžního ročníku oblékl
dresy obou sobotních soupeřů.
Večerník se proto zajímal, jak se
mu hrálo proti nedávným spoluhráčům a je-li možné vůbec
M<QR K   S C    ! """O     $ $ !  9  ; $ 
1 2",.6"
 8"!1 +!' srovnávat aktuální týmVyškova
s podzimním mužstvem.

Šlágr MSFL přinesl dvě proměněné
penalty a jednu neodpískanou

PROSTĚJOV Šlágrem 22. kola
Moravskoslezské ligy byl bezesporu souboj vedoucího týmu
s aktuálně šestým Vyškovem,
který ovšem z podzimu loňského roku pamatuje i lepší pozici
v tabulce. Kromě atraktivního
fotbalu odpovídajícího kvalitám
obou týmů mohli diváci očekávat i špetku tradičních emocí
vyvěrajících při souboji týmů ze
sousedních měst. Ty sice skutečně tryskaly, jejich původem
ovšem nebyl soupeř, nýbrž
rozhodčí. A nebylo to pouze za
přehlédnuté hraní rukou bránící
jasné brance domácích...

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

První dotyk Hapala s míčem proběhl
hned v 1. minutě, po faulu na něj kopal
trestný kop Koudelka, ale seřízená mířidla ještě ze šatny neměl. Přesnější nebyl ani zleva Fládr. První výbuch emocí
otřásl stadionem po necelé půlhodince
hry, kdy se Machalický nechal vmanévrovat do „postavení mimo hru“, Kroupovi stál v cestě jediný obránce, jenže
ten při pokusu o lob zahrál reflexivně
rukou. Rozhodčí nic... Další Fládrův
přímý kop byl podstatně lépe mířený,
téměř se otřel o spojnici tyče a břevna.
Deset minut před přestávkou proměnil penaltu nařízenou za faul na Hapala
Kroupa - 1:0. Ještě do přestávky zaúřa8%) 
doval Studený. Nejprve jeho přízemní
střelu Jícha vyrazil na roh, vzápětí jeden
S trochou nadsázky bylo od počátku z Vyškovských přepadl ve skrumáži
Prostějovskému trenérovi Machalovi chyběli pro sobotní utkání už „jen“
dva hráči, stoper Sus a záložník Šteigl.
Lavička byla zaplněna hráči, kteří už
své zdravotní potíže překonali a byli
tak schopni kdykoli naskočit do zápasu. V záložní řadě dostal tentokrát od
začátku příležitost ukrajinský legionář
Žykol, na krajích operovali exvyškovský
Koudelka a syn trenéra pražské Sparty
Hapal. Problémy se zálohou měl trenér
Vyškova Trousil, když musel oželet po
podzimu už osvědčené borce Lahodného a bývalého hráče 1.SK Matochu.
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„Já bych řekl, že trenér vede tým pořád
stejně a po hráčích požaduje stejné
věci. Je jedno, kdo plní jeho pokyny.
Snaží se, aby tým šlapal pořád stejně.“
 Jaký máte pocit z odehraného
utkání?
„Zpočátku se hrálo bez zjevných šancí,
řekl bych, že z naší strany jsme hráli
s tím, že chceme vyhrát. Toto úsilí se
nám nakonec vrátilo v podobě výsledku 2:1. Na Vyškovu je vidět, že to je
stále kvalitní mančaft. Trochu škoda,
že to neprokázal minulý týden s Velkým Meziříčím, a prokazuje to zrovna
u nás. (úsměv) Každý zápas je samozřejmě jiný, ale je to trochu paradox.“
 Opět jste po většinu druhého
poločasu drželi jednobrankový
náskok, který jste ubránili...
„Neřekl bych, že jsme se pouze bránili, i když ono počasí nebylo také úplně nejlepší. Ale utkání jsme dohráli
chytře. Určitě chytřeji než před dvěma týdny s Brodem. Proti kvalitnímu týmu, jako je Vyškov, jsme zápas
zvládli velmi dobře a vítězství, které je
zasloužené, nám hodně pomůže.“

) -!&"$ " "-.

2 :1

1.SK Prostějov
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„Určitě nemám špatný pocit z toho, jakým způsobem jsme
odehráli toto utkání. Nebyli jsme horším týmem, utkání
by slušela více remíza. Za vyrovnaného stavu jsme měli
stoprocentní šanci Jeřábkem a prakticky z protiútoku jsme
nezavřeli levou stranu a inkasovali na 2:1. I poté jsme hráli
dobře, další šanci měl Studený, kdy jsme mohli vyrovnat.
Domácí byli efektivnější v zakončení, ale nemám špatný
pocit z toho, co tady kluci předvedli. Jestli půjdou tímto
směrem, určitě se budeme ještě zlepšovat. Velmi jsme
postrádali dva hráče, kteří jsou dobří na balónu, Matochu
s Lahodným. Celkový dojem z utkání mi kazí pouze ten
výsledek.“

MFK Vyškov

22. kolo MSFL
Rus

Koudelka

Jeřábek

Němeček

Oldřich

Jan
Pančochář

MACHALA

TROUSIL
Schneider

Schuster

Toure

Kroupa
Pospíšil

Jícha

Machalický

Přerovský
Žykol

Fládr

Pernackij

Studený

Kuncl
Tijani

Hapal

Machynek

Branky: 36. Kroupa (p), 49. Hapal
Střely na branku:
Rohové kopy:

4
5

PROSTĚJOV

Střely mimo branku:

Žluté karty: 39. Pančochář, 65. Hapal, 77. Rus

Zoue

2 :1

VYŠKOV

( 1 :1)
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Rozhodčí: Nováček - Machač, Dorušák

Branky: 44. Studený (p)
Střely na branku:

Diváků: 468

Rohové kopy:

3
2

Střely mimo branku:

Střídání: 63. Píchal za Koudelku,

Žluté karty: 35. Schneider, 39. Přerovský, 45. Zoue, 89. Odehnal, 90.+2 Kuncl

74. Hirsch za Kroupu, 84. Langer za Žykola

Střídání: 66. Kone za Zoueho, 84. Odehnal za Toureho
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PROSTĚJOV Utkání s Vyškovem
v rámci 22. kola MSFL mělo být
těžké a také těžké bylo. Ať už se
měl vývoj sobotního derby bez
nepřesností rozhodčích ubírat jakýmkoli směrem, faktem zůstalo,
že do kabin se šlo za vyrovnaného stavu, který prolomil hned
v úvodu druhé půle Hapal. Teď
šlo o to hlavní: dotáhnout zápas
do vítězného konce...

12DH;1

Lukáš Hapal se střelecky prosadil a to
je jenom dobře. Tento neúnavný dříč si
to zaslouží. Mohl dát dvě branky a také
je vlastně dal. Hlasatel totiž omylem
připsal první branku z penalty
právě Hapalovi. Přestože se
později opravil, Hapalovi se
toto hlášení natolik zalíbilo,
že ho chtěl slyšet ještě. To se
mu po přestávce splnilo,
k dalšímu repete by musel
tváří v tvář brankáři lépe
mířit.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
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pohledem karla kroupy
„Byl to těžký zápas podle očekávaný, Vyškov má ve svém středu hodně zkušených
hráčů, kteří se nebáli, kombinovali, byli dobří na balónu. Hrát presink proti takovému soupeři, který se kombinačně dokáže posunout kupředu, nebylo vůbec jednoduché.
V tomhle počasí jsme se museli postupně s presinkem zatáhnout na střed hřiště, prostě
máme za sebou těžký zápas. Před tou neodpískanou penaltou jsem si hlavou míč posunul před gólmanem a kolem obránce ho dával do brány. Obránce jej asi zasáhl rukou
nechtěně, ale jednoznačně. Závěr zápasu jsem sledoval z lavičky, řekl jsem si totiž kvůli
drobným problémům o střídání. Jsem rád, že jsme jej odehráli v lepší fazóně než proti
Brodu, protože Vyškov je mnohem kvalitnější tým. Nálada v týmu je výborná, takže
Karel KROUPA
šlapeme dál, na řadě je Valašské Meziříčí.“
útočník 1.SK Prostějov
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Jakkoliv se eskáčku na jaře dosud
výsledkově daří, žádného soupeře
výsledkově nepřeválcoval. Mohelnici
sice ano, jenže i tam padly dvě „nástavbové“ branky až v závěrečných
pasážích utkání, které bylo dlouho
vyrovnané. Jinak si vždy musel Prostějov hlídat minimální náskok.
To se mu v zápase s Uherským Brodem nepovedlo, i když samozřejmě
vyrovnávající gól hostů byl o štěstí. Napomohla mu ale hra Hanáků
a tento zápas zafungoval i jako jakési

memento. Závěr utkání s Vyškovem
byl totiž úplně jiný, hrálo jej skoro
jiné mužstvo. Takticky, soustředěně,
zkušeně, prostě přesně vědělo, co je
nutné v dané situaci hrát, aby výsledek zůstal takový, jaký je.
Zápasu dominovaly penalty, to je
třeba říci jasně. Ty odpískané i ona
neodpískaná. Už dvě penalty během jednoho zápasu nejsou zrovna
běžné, jenže ještě před nimi se měla
kopat penalta proti Vyškovu za ruku
hráče, který tím jasně zabránil cestě
míče do sítě.
Zatímco domácí penalta byla jasná co do příčiny i provedení, o té
vyškovské se rozpovídal přímý
aktér brankář Filip Jícha. „Soupeř
si posunul balón, v okamžiku, kdy jej
už měl stejně mimo dosah, přepadl
přes moje nohy. Rozhodčí penaltu
odpískal, takže tedy byla,“ popsal dění
v závaru před svou brankou Jícha.
Při samotném pokutovém kopu měl
trochu smůlu. „Stranu se mi podařilo uhodnout, takže jsem měl balón
na ruce. Byl ale dobře umístěný, takže jsem jej stačil jen mírně vychýlit
z původního směru, stejně ale skončil
v brance,“ litoval okolností prostějovský brankář.
Trenér Vyškova Jan Trousil přijel
do Prostějova prakticky s jiným
týmem, než který hrál na podzim

BYLI JSME
U TOHO
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klikni na

www.vecernikpv.cz
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v domácím prostředí. Zdaleka
nešlo jen o fakt, že Koudelka přes
zimu změnil dres. Vyškovské vedení klubu se rozhodlo jít cestou,
která se jiným klubům v podobném
měřítku vymstila, tedy angažovat
množství afrických hráčů. Ti sice
odehráli s týmem zimní přípravná
utkání, trenér ale dlouho nevěděl,
s kým má vlastně na jarní sezónu
počítat.

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

 více informací
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Máme za sebou obrovsky
těžký zápas, to jsme všichni
věděli. Možná i díky
zkušenostem jsem takový
průběh utkání očekával.
V první půlce jsme měli
ze začátku trochu více ze
hry a byli fotbalovější, ale
dostat gól do šatny z penalty je pro tým vždycky
špatně. Naštěstí jsme chvíli
po přestávce přidali další
branku, ke konci jsme trochu přestávali hrát. S Brodem jsem podotýkal, že
jsme měli zápas dohrát
u rohového praporku, dnes
to vidět bylo. Když přišel
na hřiště Langer, dvakrát
jsme to v rohu uhráli,
s faulem, taktický posun byl
rozhodně patrný. Na to, že
dnes hrála Sigma s Baníkem
a konal se první zápas finále
volejbalové ligy, na fotbal přišla spousta lidí, za
což jsem rád. To je pro mě
samozřejmě také důležité.
Pochválil bych hráče obou
stran, kteří přispěli na
rozdíl od rozhodčích ke
kvalitě zápasu.
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Tři vybojované body, padly
tři branky a kopat se správně
měly tři penalty.

Páteční sok „ValMez“ je
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„Z Afričanů nám nakonec zbyli čtyři, takže jsme museli kádr ještě doplňovat. Na poslední chvíli jsme po
prvním kole udělali Schneidera s Pospíšilem z Tišnova. Na lavičce máme
pouze dorostence a hráče do defenzivy, jenže chybí nám klasický útočník,
který by byl obdobou Kroupy nebo
Simra. Pomáháme si rychlými záložníky,“ vysvětloval nezáviděníhodnou
pozici trenér Trousil, kterému chybí
útočná „kladiva“. Není pak divu, že
přes solidní hru, za kterou nelze jeho
svěřencům nic vytknout, se konkrétní
výsledky nedostavují.
Je dobře, že se nedostavily ani v Prostějově. Po domácím klopýtnutí
Kroměříže zůstalo nejblíže na dostřel
Velké Meziříčí, a to s dvoubodovým
mankem. Eskáčko se bude snažit udržet první příčku už v pátek od 17:00
hodin ve Valašském Meziříčí.

František Jura:  

tak trochu neznámý       

PROSTĚJOV Další zápas odehrají
prostějovští fotbalisté v 23. kole MSFL
už tento pátek 27. dubna. V podvečer
nastoupí na hřišti Valašského Meziříčí,
které patří k týmům, v nichž se toho od
podzimu hodně změnilo.
Tým v zimní přestávce převzal Michal
Hubník, jenž odehrál podstatnou část své
hráčské kariéry v Sigmě Olomouc a před
dvěma lety skončil poslední prvoligové angažmá v Jablonci. Kádr doznal přes zimu
podstatných změn, stačí se jen podívat na
hráče, kteří oblékali dres Prostějova. Zatím-

co Valašsko opustili stoper Michal Malý
a záložník Michal Skwarczek, který nastoupil ještě v lednu v zimní Tipsport lize,
ale vzápětí přetoupil do Legionowa v druhé polské lize, rozšířila se tam gruzínská enkláva, z níž známe George Alaverdašviliho.
Z počátku jarní části vypadaly výsledky
Valašského Meziříčí jako jízda na horské dráze. Porážka v Petřkovicích 1:3,
domácí debakl Hodonína 4:0, porážka
v Líšni 0:3. Od poloviny dubna ValMezu los přisoudil tři nejlepší týmy soutěže. S Kroměříží přišla porážka 0:1,

s Velkým Meziříčím 1:4 a na výsledek
s Prostějovem si musíme počkat do
pátku.
Proti Hanákům by mohli Valaši postavit
sestavu Michut – Chapodze, Žilinský,
Vychodil, Chargeishvili, Gomola (64. Výmola), Drozd, Alaverdašvili (78. Bartozel),
Vrána, Václavek, Furmánek (54. Klimpar).
Machalovi svěřenci by měli odcestovat
kompletní s výjimkou stopera Suse. „Ano,
je to tak. A jedeme tam s cílem získat tři
body za každých okolností,“ potvrdil kouč
eskáčka.
(tok)

PROSTĚJOV Poměrně ostře se po zápase s Vyškovem vymezil vůči
arbitrům předseda 1.SK Prostějov František Jura. Jak zdůraznil, nešlo o nějakou unáhlenou reakci, ale kritika se v něm střádá od prvního jarního kola.
„Musím zdůraznit, že nejslabší článek zápasů jsou rozhodčí. Dnes to
opět bylo vidět, vůbec to nefunguje, komise rozhodčích vůbec nepracuje dobře, kvalita rozhodčích je nízká a trvale se snižuje,“ upozornil při
hodnocení zápasu s Vyškovem Jura. Příslovečný pohár přetekl po přehlédnuté ruce, která zabránila v pokutovém území cestě míče do branky.
Právě komise rozhodčích by podle Jury měla urgentně řešit jednoznačný
problém, který sudí nejen ve třetí lize svými verdikty a svou odbornou
úrovní představují.
(tok)
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„Tentokrát jsme si to pohlídali,“ oddechl si
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PROSTĚJOV Tak přece! Lukáš Hapal dal konečně v mistrovském
zápase důležitou branku, protože byla vítězná. „Zasloužil“ si tím
další interview hned po týdnu, protože Večerník byl pochopitelně zvědavý na bezprostřední pocity. A to ještě nebylo vše, o den
dříve se dařilo i Lukášovu otci Pavlovi na lavičce Sparty. Prostě pro
tuhle fotbalovou rodinu úžasný víkend.

exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
 Vaše aktivita, dobře patrná
v každém zápase, se konečně zúročila, takže spokojenost?
„Ale jo, dal jsem góla, to je super,
ale úplně nejcennější jsou ty tři

body. Zvládli jsme to, bylo to těžké
utkání. Vyškov přijel hodně v bojovné náladě a hrál fakt dobře. Ale
my bereme tři body, takže pohoda.
Jsem za gól samozřejmě rád, je to
po víc jak patnácti kolech, tak se mi
to snad konečně rozstřílí.“
Gól jste vstřelil na vaše poměry
trochu netypicky?
„Někdo zleva poslal průnikovou
přihrávku Zdenovi Fládrovi, Zdena
mě našel centrem na zadní tyči a já
to trefil hlavou do protipohybu gól-

mana. Ne že by to byl nějak extrémně těžký gól, ale byl tam. Poslední
dobou jsem hlavou dal snad víc gólů
než nohou, takže je to asi větší jistota.“
 Pak jste měl ještě dobrou šanci
tým uklidnit?
„Opět Zdena Fládr mě našel míčem
za obranu, já si z první posunul míč
do běhu, střílel jsem na zadní tyč, ale
netrefil bránu. Možná jsem to měl
řešit nahrávkou, ale to už je pryč.“
 Vnímal jste v závěru utkání určitý posun oproti utkání s Uherským Brodem?
„Tentokrát jsme si to pohlídali, zápas
jsme dohráli vpředu, neztráceli jsme
zbytečnými nákopy balón. Snažili jsme
se kouskovat hru, aby čas lépe utekl a byl
konec.“
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 Tabulkou nahoru jde i Sparta.
Jak je spokojen váš otec v novém
angažmá?
„Pro nás je to úžasný víkend. Šest
bodů, v Praze tři body, tady tři
body, nemůže to být lepší. Tatínek je spokojený, s Jabloncem to
byl i pro něj důležitý zápas.“

Prostějov (tok) – Díky aktivitě klubového vedení se shromáždila skupina sponzorů, kteří věnují vždy na
konkrétní domácí utkání hodnotný
dárek. Šťastný výherce z řad početných
návštěvníků utkání si odnesl kvalitní
hodinky, na jiný dárek se mohou těšit
fanoušci při zápase s Petřkovicemi.

H *U'("  ("*$
Prostějov (tok) – Dobrou zprávu od lékaře slyšel Jan Šteigl, pochroumaná ruka
mu dobře srostla, se sádrou pilně trénuje
a v tomto týdnu by měl dostat ortézu. To
by mu umožnilo se posadit ve Valašském
Meziříčí aspoň na lavičku náhradníků.
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VEČERNÍKU ČTVRTFINÁLE BYLO PRO NOVÁČKA STROPEM
BK Olomoucko nezískal proti Opavě ani jeden zápas
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PROSTĚJOV Hned v úvodu vyřazovací části skončila sezóna
basketbalistů Olomoucka. Sérii s Opavou, která přinesla velké
emoce kvůli přerušenému druhému duelu, prohráli 0:4 na zápasy, přičemž nejblíže k dílčímu úspěchu byli hned v prvním
střetnutí. To ve Slezsku skončilo porážkou o pouhých šest bodů.
Další souboje užs přehledem ovládl favorit, který do play-off
vstupoval ze třetí pozice.

Přes šestadvacet minut odehrál v posledních
dvou zápasech mladý křídelník a odchovanec prostějovského basketbalu, který poprvé
v kariéře zažil atmosféru play-off v nejvyšší
mužské soutěži. Především v domácím utkání
ukázal, že může patřit mezi budoucí střelecké lídry, když trefil čtyři trojky ze šesti pokusů. Povedené
vystoupení doplnil také o jednu asistenci, získaný
faul a jeden doskočený míč pod vlastním košem.

Původní zpravodajství
pro Večerník

Jiří
DEDEK

Ladislav VALNÝ
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Prostějov (lv) - Před startem play-off
hráči BK Olomoucko počítali s tím,
že k úspěchu v souboji s Opavou budou muset zlepšit doskok a současně
omezit na minimum počet ztracených míčů. Ani jedno se nepovedlo.
Na doskoku porazili soupeře pouze
v prvním utkání, které ztratili těsně
o šest bodů. V dalších třech duelech
byla mírně lepší Opava a například
poslední střetnutí vyhrála o osm
doskočených míčů. Ještě větším
problémem byly ztráty. Do konce
nadstavy se tým dopustil v průměru
čtrnácti ztrát, v play-off to bylo téměř
devatenáct. „Třeba v posledním domácím zápase jsme měli čtyřiadvacet
ztrát. Tomu odpovídala výše porážky,“
poznamenal trenér Perdrag Benáček
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Prostějov (lv) - V základní části soutěže a nadstavbové skupině A1 hráči udivovali diváky i odborníky střeleckými
průměry kolem dvaceti bodů. V klíčové fázi sezóny však již Jon Christopher
Fuller ani Charles Mitchell tak oslnivou
formu neměli. Přes dvacet bodů se
dostal pouze druhý jmenovaný v prvním domácím střetnutí. Fullerovým
maximem bylo osmnáct bodů hned
na začátku čtvrtfinálové série. Z třinácti
trestných hodů sice proměnil dvanáct,
jinak to nebyly žádná sláva. Například
ze sedmnácti pokusů za tři body využil
pět. „Byl dobře bráněný, někdy navíc
volil zbytečně těžkou střelu,“ všiml si
kouč Benáček.
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Nezapomeňte
si nás koupit!
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„Musíme přiznat, že jsme v sérii
neměli nárok. Opava potvrdila,
že je špičkový a dobře vedený tým
s vyrovnaným kádrem a kvalitní
střídačkou. Statistické údaje nelžou. Ve všech ukazatelích jsme
zaostávali,“ uznal spravedlivé vyřazení zkušený trenér BK Olo-

moucko Predrag Benáček, který
přece jen doufal, že jeho svěřenci
získají alespoň nějaký dílčí úspěch.
„Doplatili jsme však na menší rotaci a s tím spojenou rostoucí únavu.
V sérii šly zápasy rychle za sebou,
nestačili jsme opět nabrat síly,“ poznamenal lodivod.
Čtvrtfinále se příliš nevyvedlo
zahraničním posilám. Darko Čohadarevič skončil v polovině druhého zápasu, Filip Šepa se celou sérií
protrápil. Nečekaných sedmnáct

ztrát vyrobil rozehrávač Jan Močnik
a za svým střeleckým standardem
zaostala dvojice Jon Christopher
Fuller, Charles Mitchell. „Existovala
možnost, že bychom mohli Opavě
konkurovat. Všichni naši hráči by
museli podat opakovaně výkony na
hranici svých možností. To se ovšem
nestalo. Někteří se zkrátka ve vyřazovacích bojích nepotkali s dobrou
formou,“ pokrčil rameny Prdrag Benáček.
Tým v play-off nezískal ani bod,
celkově však rozhodně nezklamal. Své splnil už postupem do
nadstavbové skupiny A1 po základní části a to na nováčka je
solidní počin. Už v příští sezóně
může být BK Olomoucko ještě silnější a třeba se i pokusit promluvit
do bojů o ligové medaile.
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Foto: www.bkolomoucko.cz

Rostislav
DRAGOUN
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Extrémní počet ztrát zhatil šanci na úspěch 
PROSTĚJOV Ani v pořadí čtvrtém utkání čtvrtfinále play-off
nedokázali basketbalisté BK Olomoucko využít domácí palubovku
a Opavě tentokrát podlehli 73:96.
Svěřenci kouče Benáčka v průběhu celého pondělního střetnutí
vedli pouze jednou v průběhu
úvodní části, ve zbývajícím čase
marně dotahovali vedení Slezanů.

Ladislav Valný
Po necelé minutě televizního zápasu
už Hanáci po bodech Gniadka prohrávali 0:5 a tuto ztrátu dotahovali až do 7.
minuty, kdy Dedek vyrovnal na 12:12.
Do té doby se domácí trefovali pouze

při střelách za dva body. Hned z dalšího útoku opět Dedek otočil skóre na
stranu Olomoucka, následoval však
neuvěřitelný herní výpadek a Opava
šňůrou devíti bodů v řadě odskočila na
21:14 po deseti minutách.
Na začátku druhé čtvrtiny se poprvé zapsal mezi střelce Mitchell, to však byla na
dlouho jediná radost domácí střídačky.
Už ve 12. minutě Šiřina natáhl vedení Slezanů na dvoucifernou hodnotu, o čtyři
minuty později Olomoucko prohrávalo
o devatenáct bodů. Až pak prostřídaná
sestava přidala. Váňa trefil tři trojky, další
body přidal Norwa a poločasová ztráta
byla dvanáct bodů - 39:51.
Pět minut po přestávce znamenala

BK OL
BK OP

73:96

NA TISKOVCE...
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„Hrát ve vysokém tempu dvakrát po sobě není nikdy snadné, nám se to
ale povedlo. Dokázali jsme opět působit koncentrovaně, z čehož vyplývalo i naše sebevědomí. Díky němu jsme dokázali odskočit na dvacet bodů
a Jakub Slavík s Jirkou Štěpánkem si mohli zahrát první minuty v play-off.
Výsledek vypadá jednoznačně, ale nebylo to jednoduché utkání, jak by se
mohlo zdát. Stálo nás hodně energie. Kluci to zvládli výborně.“

STAV SÉRIE: 0:3

trojka Fullera snížení na rozdíl rovných
deseti bodů, do úzkých hosty ani to nedostalo. Sérií devíti bodů po rychlých
akcích si vzali zpátky poklidné vedení.
V útoku pak hráli trpělivě a k zakončení
se odhodlali na konci limitu. Díky tomu
sice Olomoucko snížilo na 58:71, k obratu přesto bylo hodně daleko.
Hosté si závěrečnou periodu užívali
a lehce pronikali propustnou defenzivou
Hanáků. Opavští fanoušci začali slavit
vítězství už ve 35. minutě, kdy po ukáz-
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„Měli jsme velké výkyvy v koncentraci, což se projevilo v obrovském množství ztracených míčů. V průběhu zápasu jsme přišli o balon ve čtyřiadvaceti
případech. Po těchto ztrátách tým dostal jednatřicet bodů a to nás totálně
zabilo. Naši zahraniční rozehrávači neodehráli povedené střetnutí. Nebyli jsme dostatečně dobří ani na doskoku, bylo cítit, že nám docházejí síly
a z toho pramenily i jednoduché chyby.“
kovém brejku Šiřiny upravil Bujnoch na kouč Petr Czudek poslal do posledních
63:85 z pohledu olomouckého výběru. minut výhradně hráče z lavičky.
Statistiky z utkání
Bodový rozdíl mezi soupeři do konce
najdete na straně 22
utkání ještě narostl, přestože hostující

Zázrak se nekonal. Dohrávku si Opava pohlídala
BK OP
BK OL

93:63

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 4:0

OPAVA Hráči Olomoucka ve
čtvrtfinále Kooperativa NBL proti
Opavě nedokázali získat ani jeden
bod. Dohrávané druhé utkání série
skončilo ve středu na palubovce
slezského klubu jednoznačnou výhrou domácího týmu o třicet
bodů!
Pod košem BK Olomoucka začala
dohrávka druhého ligového čtvrtfinále s Opavou. Důvodem byly původně
vynesené tresty po faulu, nesportovní

a technické chybě Darka Čohadareviče před přerušením duelu. Do zápasu
vstupovali soupeři za stavu 40:34 pro
Opavu. Zkrácené utkání zahájily tři
úspěšné šestky opavských hráčů a rozdíl devíti bodů vydržel až do konce
poločasu, protože síťkou neprošel ani
Křemenův pokus z trojkové vzdálenosti, ani další dalekonosná střela
Močnika. Pauzu tak strávili hosté za
nepříznivého stavu 36:45.
Třetí periodu zahájil úspěšný pokus
Kouřila znamenající dvouciferné
opavské vedení. Hosté mohli několikrát odpovědět, jejich nepřipravené
individuální nájezdy ale nebyly úspěšné a Slezané toho dokázali využít k na-

vyšování náskoku. Po trojce Klečky
a koši s faulem Zbránka to už bylo ve
25. minutě 57:40, o tři minuty později
Kouřilův úspěšný pokus z dálky znamenal dvacetibodový rozdíl. Až pak
se ke slovu dostali hosté, dokázali však
pouze snížit na 52:68 po třetí čtvrtině.
Slezský výběr se kosmetickou úpravou průběžného výsledku nenechal
rozhodit. I v poslední části hrál s chutí
v útoku a patřičnou energií v obraně.
První čtyři minuty periody Opava
ovládla jednoznačně v poměru 12:2
a za stavu 80:54 si už de facto mohla začít vychutnávat oslavy hlediště
z postupu do semifinále. Poslední minuty se tak pouze dohrávaly.
(lv)

 

NA TISKOVCE...
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„Chtěli jsme se zápasem něco udělat, urvat ve čtvrtfinále alespoň jednu výhru,
ale Opava nám prakticky nic nedovolila. Byla dobře připravena. Opět byla nahoře a zaslouženě vyhrála utkání í celou sérii čtyři. Musím pogratulovat Petru
Czudkovi. Jeho tým těžké okamžiky zvládl skvěle. Opava ukázala svoji velkou
kvalitu a přeji jí hodně úspěchů v dalším pokračování play-off.“

 :) & #V+6

„Příprava na čtvrté utkání byla netradiční. Tréninkově jsme zkoušeli dvě minuty z prvního poločasu i následnou přestávku tak, abychom se udrželi v tempu. Vplatilo se to. Hned na úvod jsme dali tři trestné hody, což bylo nesmírně
důležité. Smekám před našimi hráči. Byli soustředění, nenechali se ničím rozhodit. Odvděčili se našim skvělým divákům, kteří si také postup zaslouží.“
Statistiky z utkání najdete na straně 22
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PROSTĚJOV Do kádru BK Olomoucko přišel Michal Křemen
(na snímku) před sezónou s předsevzetím, že si chce na jejím
konci zahrát play-off. To se mu podařilo, ve čtvrtfinále ale tým
v sérii s Opavou neuhrál ani bod. „Škoda že jsme nedokázali alespoň nějaké vítězství urvat,“ zalitoval v interview po posledním
utkání kapitán nástupnického oddílu prostějovských Orlů.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ

 Co jste říkal na průběh dohrávaného druhého čtvrtfinále, které
celou sérii nakonec zakončilo?
„My jsme se soustředili na to, abychom zkusili stav otočit. Hráli jsme

jen dvacet minut, tak jsem si říkal,
že by nám domácí nemuseli o tolik utéct, ale stejně se to stalo. Byli
opravdu lepší.“
 Kde se celá série zlomila?
„Jednoznačně to bylo na naší palubovce. Opava u nás dokázala dvakrát zvítězit. V posledním utkání
už nám chyběla vůle. Byli jsme
psychicky dole, neměli jsme potřebné sebevědomí. Série už nešla
zvrátit.“

 Celkově byla sezóna povedená, souhlasíte?
„Jednoznačným cílem před začátkem
ligového ročníku byl postup do vyřazovací části. To se povedlo, takže s konečným výsledkem můžeme být docela
spokojeni. Je jen škoda, že čtvrtfinále
mělo tak jednoznačný průběh.“
 Olomoucko si na nováčka
Kooperativa NBL nevedlo špatně. Může v příští sezóně hrát tým
ještě lépe?

     

„Bude záležet na tom, jaký se podaří složit kádr. Jestli se podaří základ
sestavy udržet. Obecně se však dá
říci, že tým má určitě velice slušnou
perspektivu a budoucnost může jít
výsledkově nahoru.“

Pondělí 23. dubna 2018
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Stupňovaným tempem přehráli doma Kuřim o deset

KOSTELEC NA HANÉ Sice se to neobešlo bez počátečních problémů, ale házenkáři Sokola Kostelec na Hané potvrdili v nedělním utkání předchozí vítězství z derby na půdě Prostějova.
V 19. kole 2. ligy mužů ČR 2017/2018 porazili na vlastním hřišti tabulkového souseda SK Kuřim jednoznačným poměrem
31:21 (15:13) a tlačí se zpět do horní poloviny jihomoravské
skupiny soutěže. Večerník sledoval souboj pěkně naživo.
Hanáci totiž změnili slušný start v nepříjemné trápení, když rychle ztratili
vedení 3:2 a ve 13. minutě prohrávali
4:7. Stačilo pár nedorazů v obraně,
několik nepřesných střel včetně zahozených šancí a rázem ožívaly černé vzpomínky na dva týdny starou
EXKLUZIVNÍ
porážku ve vlastní hale po mizerném
výkonu s Napajedly. Opakování toreportáž
hoto výpadku naštěstí domácí tým
pro Večerník
nepřipustil.
Klíčový význam přitom měl razantMarek
ní obrat skóre pěti góly za sebou na
SONNEVEND
9:7. Zpevněnou defenzivu podržel
Jak už jsme zmínili, v úvodu vůbec dobrými zákroky brankář Navrátil,
nešlo o žádnou idylku. Právě naopak. na druhé straně palubovky se pak

SO KNH 31
SK KUŘ 21

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

David ŠEVÈÍK - Sokol Kostelec na Hané
„Převažuje spokojenost se dvěma získanými body a vítězstvím o deset, ale byly během
utkání fáze, které musíme zahrát lépe. Hlavně začátek jsme měli zase špatný a je pravda,
že to v úvodu připomínalo nevydařený zápas zpřed čtrnácti dnů proti Napajedlům.
Naštěstí se kluci včas vzpamatovali, nepříznivé skóre 4:7 otočili na 9:7. Nicméně první
poločas neměl z naší strany ještě optimální parametry. Až po přestávce jsme zlepšili
obranu, nutili Kuřim k chybám, po získaných míčích hned vyráželi do protiútoků
a celkovým zrychlením hry dělali slábnoucímu soupeři mnohem větší problémy. Což
se promítlo i do gólového rozdílu. Klidně jsme mohli vyhrát mnohem víc než 31:21,
pořád máme ještě hodně rezerv. Každopádně jsem rád, že se ve druhé půli podařilo
získat výraznější náskok, díky čemuž si mohli ve větší míře zahrát všichni mladí kluci.“

/  2-6$  %       9!? 
  !$FQ"
Foto: Marek Sonnevend

rozparádil kanonýr Smékal. Nicméně vyhráno ještě zdaleka nebylo.
Hru zpomalující hosté dokázali
kostelecký nápor otupit, když se
v jejich barvách často prosazovali
Chýlek s Kudlou. A do přestávky
udržovali hratelnou ztrátu dvou
tref.

Jakmile potom Kuřimští hned zkraje
druhého poločasu upravili na 15:14,
schylovalo se k výsledkové přetahované. Leč vzápětí nabral zápas úplně
jiný směr. Hladce ve prospěch HK jej
poslala další úspěšná šňůra přesných
zásahů, shodou okolností znovu pětigólová (20:14) a podpořená třemi
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KOSTELEC NA HANÉ Jarní část
druholigové soutěže mu zatím příliš
nevycházela, osobní výkony většinou
nic moc. Ani včera proti Kuřimi se
Lukáš Varhalík, mladá spojka kosteleckých házenkářů, neuvedl po svém
příchodu na hřiště vůbec dobře. Z počátečního trápení se však záhy oklepal
a nakonec nasázel šest hezkých gólů,
čímž HK významně pomohl k domácímu triumfu 31:21.

Marek SONNEVEND
 Střetnutí jste zahájil třemi nevynucenými hrubkami. Co se s vámi dělo?
„Nevím, asi nervozita. Prohrávali jsme
o dvě branky, já jsem naskočil z lavičky do
zápasu a chtěl pomoct hned nepříznivý
vývoj otočit. Možná až moc, byly z toho

tři zbytečné chyby. V tu chvíli jsem se cítil
hrozně.“
 Co vám pak pomohlo nahoru?
„Když jsem po vydařené kličce dal svůj
první gól. Tím jsem se trochu uklidnil,
vzápětí se mi povedly některé další věci
a už to potom bylo z mé strany herně lepší. Ještě víc ve druhém poločase.“
 Nakonec tedy spokojenost?
„Myslím, že jo. Sice to nebylo ode mě
ani celého týmu úplně super, ale zlepšením po přestávce šel náš výkon nahoru a taky konečný výsledek vypadá
slušně.“
 Čím jste vlastně otočili ztrátu 4:7
v pohodový triumf?
„Hlavně jsme zabrali v obraně. Začali
jsme tam spolu víc mluvit, předávat si
správně pivota, agresivněji vystupovat
proti spojkám. Díky tomu se dařilo zís-
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klikni na

www.vecernikpv.cz

kávat míče a rychle běhat do protiútoků,
čímž hosté nestíhali. A my jsme se vepředu víc rozstříleli. Nakonec to byl docela
dobrý výkon.“
 Klidně jste však mohli zvítězit
i mnohem vyšším rozdílem, ne?
„To je pravda. Hráčům Kuřimi postupně
docházely síly a asi byli zralí na větší příděl, od čehož je zachránily naše občasné
chyby. Aspoň víme, že pořád máme hodně co zlepšovat.“
 Kam vystoupáte v tabulce?
„Doufám, že co nejvýš. Aspoň šesté
místo by bylo fajn. Předchozí trápení
z úvodu jara jsme snad překonali vítězně zvládnutým derby v Prostějově, což
nás nakoplo. A rádi bychom teď potvrdili stoupající formu, v ideálním případě
chceme vyhrát už všechny tři zbývající
zápasy této sezóny.“

fantastickými zákroky Mayera mezi
tyčemi proti tutovkám z brankoviště.
Soupeře sice tahle série nesrazila definitivně do kolen, neboť následovala
slabší pasáž favorita s řadou zbytečných chyb. Od stavu 21:17 ovšem borci Sokola už neváhali a v závěru papírově slabšího protivníka jasně předčili
zrychlením hry se stupňovaným tempem. K nejlepšímu střelci Smékalovi
(9 branek) se přidali L. Varhalík (6)

i Podhrázský (5), dost toho pochytal
Mayer. A sympaticky se prezentovalo
hned několik mladíků v sestavě. Tím
vším dohromady Kostelec nakonec
zaslouženě dominoval 31:21.
V nadcházejícím kole zajíždí svěřenci trenéra Ševčíka do Dolní Cerekve.
Hrát se bude v sobotu 28. dubna od
18:00 hodin.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 2. ligy najdete na straně 22

Napajedla nad síly Sokola II
SO PV II
TJ NAP

23
27

PROSTĚJOV Výsledková mizérie prostějovské házené bohužel pokračuje, Sokoli prohráli už třetí zápas v řadě, z toho
druhý v domácím prostředí. Po derby se
sousedním Kostelcem házenkáři Prostějova nestačili ani na Napajedla a po devatenácti kolech drží desátou příčku s jedenácti body. V příštím kole zavítají tuto
sobotu 28. dubna na palubovku Kuřimi.
Trenér Anatolij Vasilijev postrádal na střední spojce Mikulku, proto musel na těchto
postech improvizovat, Bečičku posunout do
středu a na pravou spojku dát Čelovského,
čímž utrpěla hra na pravé straně.
Prostějov nezačal vůbec špatně a v prvních
fázích zápasu šel dokonce do vedení, čtyřbrankový náskok ale neudržel, soupeř srovnal na 8:8 a o poločase prohrávali domácí
už o dva góly. „Na vině byly především naše
technické chyby, soupeř ztrácel míče nebo
jsme mu je dokázali vzít, jenže vzápětí skončil
míč na noze nebo v autu a míč jsme tak souA %# !2*56   
peři zase rychle vraceli,“ litoval trenér Vasilijev.
?   ! "

Napajedla s sebou přivezla dva hráče Zlína,
jenže na jejich hře to vůbec nebylo znát. „Pro
diváka to vůbec nebyla atraktivní házená, my
se bohužel přizpůsobili hře soupeře a nechali
se jí uspat. Do konce zápasu jsme se neprobudili a to je velká škoda,“ charakterizoval
zápas trenér.
Ještě zhruba pět minut před koncem prohrávali Sokoli jen o dva míče a se zápasem
šlo něco udělat. Jenže místo srovnání odskočili hosté na konečný čtyřbrankový
rozdíl. „V těchto zápasech by měly dva
body zůstávat doma, takto hrajícího soupeře bychom měli přejet. Měli bychom se
kousnout, vyhecovat k výkonu a ne se přizpůsobit soupeři,“ přál by si Vasilijev. Jestli
se to podaří v dalších zápasech, uvidíme už
v sobotu.
Zajímavostí zápasu byly tři červené karty na
kontě Napajedel. Překvapilo to i domácí střídačku. „Výkon rozhodčích lze jen vyzdvihnout, utkání měli pevně v rukou a nepřipustili zbytečně tvrdé zákroky, které by mohly
ústit ve zranění hráčů,“ pochválil oba arbitry
trenér Vasilijev.
(tok)
Statistiky z utkání najdete na straně 22

Foto: Marek Sonnevend

Tøi semifinále na Nike Trophy
PROSTĚJOV Skvěle si vedli starší žáci prostějovského tenisového
klubu na turnaji Nike Trophy, který hostily kurty TK Prostějov. Do
závěrečných zápasů postoupilo
sedm domácích hráčů, tři z nich se
probojovali do semifinále.

Překvapením byly výkony Jakuba
Menšíka. V turnaji nebyl mezi nasazenými, přesto postoupil až do
semifinále, v němž prohrál s oddílovým kolegou Hynkem Bartoněm. Ten byl naopak jedničkou
celého podniku a postoupil po

výsledku 6:3, 6:4. Posledním domácím semifinalistou se stal Patrik
Homola. V boji o finále ale nestačil
na Oldřicha Vejšického z TK Sokol Vysočany. Pražský tenista uspěl
i ve vyrovnaném utkání o celkové
vítězství. Bartoně porazil po vy-

čerpávajícím maratonu po setech
6:3, 5:7, 6:4. Duel, v němž na sebe
narazili dva nejvýše nasazení hráči,
byl ozdobou celého Nike Trophy,
chybělo pouze pár míčků, aby se
z triumfu radoval zástupce pořádajícího klubu.
(lv)
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PROSTĚJOV Až do 4. kola 1.
ligy mužů ČR 2018 čekali nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
na svůj premiérový výsledkový
úspěch. Každopádně však stál
za to, neboť na vlastním kurtu
u sokolovny na Skálově náměstí přemohli poměrem 6:3 České
Budějovice, ještě loni účastníka
nejvyšší tuzemské soutěže.
Navzdory sezónní výhře číslo
jedna zůstali v tabulce poslední, ovšem se stejným ziskem jako další dva celky a jediný bodík
za pátou pozicí.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Klíčové pro kýženou radost přitom
bylo, že Hanáci nastoupili – na rozdíl od předchozích letošních duelů
– téměř kompletní. „Pořád tvrdím,
že pokud hrajeme v plné sestavě,
můžeme bojovat vyrovnaně, případně i vítězně s každým prvoligovým soupeřem. Tentokrát chyběl ze
základního kádru pouze Wiesner
a naše silné složení se hned projevilo jak na průběhu i kvalitě utkání,
tak na konečném výsledku,“ radoval
se trenér „jedničky“ Richard Beneš.
Jeho svěřenci měli výborný start do

zápasu. Nejprve Matkulčík s Valentou
vydřeli první vyrovnané dvojice 2:1,
poté ve druhých dvojkách suverénně
excelovali Klaudy s Robou 2:0 a následně otočila nepříznivý vývoj trojice
Matkulčík, Příhoda, Deutsch z 0:1 na
2:1. Tím domácí vedli nadmíru slibně 3:0. „Kluci zahráli skvěle zejména
v obou dvojicích, to byl opravdu super
nástup do střetnutí,“ ocenil Beneš.
Leč pracně nabytý náskok Sokol
kompletně prohospodařil. Druhá
trojka Klaudy, Valenta, Roba nezvládla koncovku svého dramatického
mače a podlehla 1:2, po totožném
průběhu i rezultátu dopadlo úplně
stejně též plonkové duo Příhoda,
Deutsch. A v singlu neměl Roba nejmenší šanci proti lepšímu Višváderovi, čímž bylo rázem vyrovnáno na 3:3.
„Rozhodil nás lehkovážný přístup
naší druhé trojice, která podcenila

slabší trio Budějovic. Tím jsme hostům dovolili vrátit se zpátky do zápasu,“ nelíbilo se prostějovskému kouči.
Naštěstí se borci TJ včas vzpamatovali
a zbytek bitvy ovládli působivým způsobem. Trojky Matkulčík – Příhoda
- Deutsch a Klaudy - Valenta - Roba
i dvojice Matkulčík - Valenta přehrály
své soky shodně přesvědčivým skóre
2:0 na sady a bylo vymalováno: konečný triumf 6:3! „Po ztrátě náskoku
zatáhla za záchrannou brzdu Matkulčíkova trojice, která si své utkání pohlídala. A další trojka Klaudyho získala
po tentokrát zodpovědném výkonu
pátý bod zaručující minimálně remízu.
Následnou dvojku pak výtečně zvládli
Matkulčík s Valentou, čímž po dalším
kvalitním i bojovném výkonu definitivně rozhodli,“ shrnul Beneš.
Zatímco v minulých týdnech své
ovečky převážně kritizoval, nyní

mohl právem chválit. „Jasně nejlepším hráčem našeho mužstva byl
Honza Matkulčík, který vyhrál obě
své dvojice i trojice a čtyřmi získanými body výrazně přispěl ke konečnému vítězství. Velmi zdatně

mu sekundoval hlavně ve dvojkách
Honza Valenta, své si uhrál Kuba
Klaudy a rovněž ostatní kluci zahráli dobře, bojovně. Pochvala pro
celý mančaft,“ zdůraznil Richard
Beneš.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

/&  2!!6B  7 $ ! T !!$   9
  9!$!$ !  UP+"
Foto: Marek Sonnevend

40

Pondělí 23. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

jubileum

Šéf prostějovského (nejen)
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Milníky Miroslava Èernoška
pohledem Prostìjovského Veèenríku
Sampras v Praze 2008
Svatba s Petrou Langrovou – 30.9. 2013
NHL poprvé v Praze – 6.10. 2008
Jágr Team – 7.7. 2003
Davis Cup – triumfy 2012, 2013
Fed Cup – 5 triumfù 2011, 2012, 2014, 2015, 2016
Zlatá medaile Masarykovy univerzity – 6.5 2017
Èestná cena Olomouckého kraje – 7. 2. 2018
Final Four basketbalové euroligy – finále 30. dubna 2006
Zlatá tretra a Usain Bolt naposledy – 28.6. 2017
první roèník tenisového challengeru v Prostìjovì 1994
první titul v tenisové extralize 1995
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