Kdo usiluje o post pøíštího primátora? Seriál VOLBY 2018 pokraèuje na stranì 8
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PĚSTI V CENTRU MĚSTA
Martin ZAORAL

Bezdomovec nebere prášky
„na hlavu“ a útočí na ostatní

PROSTĚJOV Na tohoto chlapíka bychom si měli dávat pozor! Naposledy zhruba
čtyřicetiletý Pavel Z. zaútočil ve čtvrtek dopoledne, kdy v ulici Trávnická pěstmi napadl
jednoho z Prostějovanů. Proč? Chtěl po něm peníze. Oběť skončila s otřesem mozku
v nemocnici. Večerník získal exkluzivní zpověď muže, podle něhož by se měl útočník
léčit s psychickým onemocněním, léčbu však bojkotuje. A pak to tak dopadá...

ČTĚTE NA STRANĚ 10
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VEÈERNÍKU

Prostějov (mik) - Už na začátku
března Večerník informoval o skutečnosti, že vedení města prostřednictvím advokátní kanceláře vyzvalo
společnost Manthellan, aby vyklidila
a následně zcela otevřela zabrané a zablokované parkoviště mezi Wolkerovou a Komenského ulicí. Dosud se
tak nestalo a tudíž došlo k přitvrzení
tlaku ze strany města. „Sedmnáctého
dubna podal právní zástupce statutárního města Prostějova JUDr. Petr Ritter u Okresního soudu v Prostějově
žalobu o vyklizení pozemků na společnost Manthellan, která přes výzvu
k vyklizení pozemků v majetku města
Prostějova tak v požadovaném termínu do osmnáctého března neučinila,“
napsal na internetových stránkách
města Zdeněk Fišer, první náměstek
prostějovské primátorky. Manažer
projektu Galerie Prostějov
Více se k celé kauze
můžete dočíst na straně 17!
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Martin ZAORAL

Tajnosti
kolem Wolkera
Prostějov (mik) - V předminulém
vydání Večerník referoval o dvou
opilých mladících, kteří na soše Jiřího
Wolkera před prostějovskou radnicí
imitovali orální sex. Náměstkyně primátorky Ivana Hemerková popsala,
že sochu básníka bylo nutné vyčistit,
i když k „výtoku“ nedošlo. Nikdo ale
nechce prozradit, proč se tedy musela
čistit a jak byla tedy vlastně znečištěna.
„O konkrétním znečištění nepíšeme,
nicméně se to dá z fotek, které byly na
sociálních sítích zveřejněny, usuzovat.
Jak a čím konkrétně byla socha Jiřího
Wolkera znečištěna, nechám na představivosti každého čtenáře..,“ uvedla
Anna Kajlíková, mluvčí prostějovského magistrátu s tím, že očistu zařídil
Odbor správy a údržby majetku města. Dle vyjádření autora sochy pana
Karáska socha nepotřebuje žádnou
speciální údržbu, tedy pokud se k ní
budou lidé chovat slušně...

Foto: Martin Zaoral

Agentura Prvomájové líbání bude kontrolováno
Už pouze jeden den. Tak málo zbývá
do prvního máje, kdy každý zamilovaný Prostějovan bude opět vyhledávat kdejaký jen trochu rozkvetlý
strom. Proč? Zvyky jsou totiž zvyky,
takže povinnost velí se pod takovým
stromem políbit s partnerkou či partnerem. Láska je pak holt láska, proto
se i letos dají pod rozkvetlými třešněmi,
jabloněmi, sakurami či pod šeříkem
očekávat dlouhé fronty. Jak ovšem zjistila Agentura Hóser, v letošním roce do

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

PROSTĚJOV Pohybující se ručičky hodin nám říkají, jaký je čas.
Pro naše vnímání je rychlost ručiček neměnná, avšak pro okolí je
relativní! Na tento fakt upozornil již Albert Einstein. „Praktickou
ukázku“ relativity času lze vidět na hodinách umístěných u dětského hřiště v prostějovských Kolářových sadech, kde každý z ciferníků ukazuje odlišné numero. Hodiny byly v rámci projektu
„Přijdu včas!“ slavnostně dány do provozu v červnu 2012. Snad se
podaří zajistit, aby ukazovaly ten správný čas i po necelých šesti
letech svého fungování. Pokud se totiž některým z nich děti budou řídit teď, pak včas domů určitě nepřijdou...

     

tt1POEʏMÓtt
Opuštěný Robinson. Někde jsem slyšel, že většina zaměstnanců je jako Robinson Crusoe. Taky pořád všichni čekají, až přijde „Pátek“. Martin Složil z Prostějova nebyl na televizním Robinsonově ostrově sám, ale ve společnosti dalších soutěžících. Ti ho na třetí kmenové radě kmene Tawi Tawi jako jedenáctéhp hráče
vyloučili. V soutěži se však prozatím na „Ostrově vyhnanství“ udržel.
ttÁUFSâtt
Recept na chytrost. „Chcete-li, aby byly vaše děti chytré, čtěte jim pohádky.
Chcete-li, aby byly ještě chytřejší, čtěte jim více pohádek,“ doporučil všem rodičům Albert Einstein. Pohádka o Šípkové Růžence, kterou si s Janem Přeučilem
a jeho manželkou Evou zahrály i samotné děti, byla k vidění v kině Metro 70.
tt4UʭFEBtt
Manželské vraždění zaujalo. „Manželství je pokus vyřešit ve dvou problémy, které by člověk sám nikdy neměl,“ poznamenal americký scénárista
a režisér Woody Allen. S hrou o tom, že muži a ženy jsou dva různé živočišné
druhy a cesty k sobě i od sebe hledají jen velmi složitě, k nám dorazilo pražské Divadlo Na Jezerce. Zdá se, že téma hry Manželské vraždění s Jaroslavem
Duškem lidi z Prostějova přitahovalo, představení bylo totiž vyprodané.
ttɇUWSUFLtt
Kočičí roztomilosti. „Ženy a kočky si dělají, co chtějí, a muži a psi by se měli
uklidnit a zvyknout si na to,“ upozornil spisovatel Robert Heinlein. Právě
kočky nesmějí chybět na většině obrazů Zuzany Honsové, které diváka zavádí do hravého a idealizovaného světa. Vernisáž výstavy Roztomilosti Zuzany
Honsové proběhla v Muzeu a galerii Prostějov.
tt1ÈUFLtt
Pomáhat a neztratit se. „Víte, proč jezdí spolu dva policajti? Protože jeden si
pamatuje cestu tam a druhý zpět...“ Dostatečný počet policistů, ale také hasičů či zdravotníků byl k vidění na Dni se složkami integrovaného záchranného systému, který bavil davy dětí na velodromu v Kostelecké ulici.
tt4PCPUBtt
Zrada a smrt. Zrada je v jednom aspektu skutečně horší než smrt: je totiž záměrná. Umírat se nechce nikomu, ale zradit může každý, kdo nemá silný charakter. Podobným způsobem někteří slaboši za svůj život umírají hned několikrát... Velké drama o osudové zradě U Kočičí bažiny v podání Rádobydivadla
Klapý zahájilo přehlídku ochotnických divadel Hanácký divadelní máj.
tt/FEʏMFtt
Bradavice pod Kosířem. „Políbil jsem jakousi žábu a ta se hned proměnila v krásnou princeznu. „Ale co mám teď s tou krasavicí dělat?,“ postěžoval
si žabák. Inu, kouzlit se prostě musí umět, jinak si způsobíte nenapravitelné
škody. Kdo se to chtěl naučit, mohl na Lekci kouzlení na zámku v Čechách
pod Kosířem.

této romantické tradice vstupuje město
a potažmo i městská policie!
„V posledních letech se často stávalo, že
se v Prostějově pod rozkvetlými stromy
děly věci, které s pouhou romantikou
nemají co dělat. Strážníkům městské
policie bylo často hlášeno, že nedošlo
pouze k líbání, ale k různým sexuálním
praktikám. A to prosím pěkně zcela
na veřejnosti,“ prozradila náměstkyně primátorky Ivana Hemeráková.
Právě ona navrhla ostatním konšelům
schválit novou vyhlášku města. „Ta
nebude nijak složitá, jde jen o to, aby
se na prvního máje líbali lidé pod stromy naprosto oblečení. Pokud dojde ke
svlékání, okamžitě zasáhnou strážníci
a konkrétní dvojici nemravů zatknou.

KRIMI


Určitě tam nebyl sám, pozorovat ho muselo značné množství lidí. Přesto nikoho nenapadlo, že jde o zloděje! Před
supermarketem
Kaufland
v Okružní ulici v Prostějově
zatím neznámý pachatel vysál
z nádrže kamionu 120 litrů
nafty. Tento čin určitě netrval
pár minut, zatím však neexistují žádní svědci.

120
Policie navíc uvádí, že ke krádeži nafty došlo někdy od 20.
do 23. dubna, tudíž znám
není ani přesný čas trestného
činu. Pokud se však policistům podaří zjistit naftového
„upíra“, hrozí mu až dva roky
vězení.

Redakce je


ZAVØENA

Nedopustíme, aby se v Prostějově na veřejnosti souložilo,“ přiblížila smysl nové
vyhlášky Ivana Hemeráková.
Podle náčelníka Městské policie Prostějov budou v úterý 1. května ztrojnásobeny hlídky po celém městě. Zejména
v lokalitách s hojnou veřejnou zelení.
„Budemevtentodenmusetomezitkontrolu parkování, měření rychlosti či sledování pejskařů. Strážníci se zaměří na
rozkvetlé stromy a především na to, co se
děje pod nimi. A jakmile strážník zjistí,
že ‚tuná jebú‘, okamžitě zakročí,“ uvedl
Jan Nagymároš
Agentura Hóser však na tiskové konferenci rady konšelů namítla, že město
nedělá dobře. V posledních letech totiž radní kritizují, že klesá porodnost

a ruku v ruce s tím i počet obyvatel Prostějova. Proč tedy bránit mladým lidem,
aby se milovali? „Milovat se můžou, ale
proboha proč venku? Kdo se na to má
dívat? A jestli to ty ženský s chlapama
chtějí opravdu dělat venku, tak ať to
dělají mimo katastr Prostějova! Naše
město je slušné a nedopustí žádné obscénnosti na veřejnosti,“ stojí si za svým
náměstkyně Hemeráková.
Takže, milí Prostějované, milujte se
a množte se, ale raději fakt doma!
Za Agenturu Hóser Majkl

rubriky
Večerníku


 

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

TOMÁŠ LEXMAN



Kdo ho vlastně zachránil? Policisté předminulý pátek na tiskové
konferenci velebili podpraporčíka
z Plumlova, který měl účinnou
srdeční masáží zachránit život kolabujícímu motorkáři. Nyní však
přišla zcela odlišná verze záchrany.
Záchranu má na svědomí zdravotní sestra z Brna!




1

Jak Večerník zjistil, drtivá většina politických stran a hnutí už
zná své lídry pro říjnové komunální volby v Prostějově. „Jedničkou“ mezi sociálními demokraty bude nakonec přece jen
současná primátorka Alena Rašková, přestože prý ještě nedávno
váhala, zda v komunální politice
bude vůbec pokračovat.
 

JAROSLAV DUŠEK
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Počasí nebylo proti. Vloni silný
a vytrvalý déšť zrušil tradiční Den
s integrovaným záchranným systémem. Tentokrát však bylo nádherně, takže stovky dětí měly na prostějovském velodromu možnost
vidět atraktivní ukázky z činnosti
ozbrojených složek, hasičů, lékařů
a vojáků.

Foto: internet

Středeční představení v Městském
divadle v Prostějově se setkalo s obrovským úspěchem. Slavný herec
z Pelíšků byl hlavní postavou hry
režiséra Jana Hřebejka Manželské
vraždění. Ale klid, na prknech, co
znamenají svět, i v hledišti během
představení nakonec přežili všichni!
 



„TO NEBYL
VANDAL, TO BYL
NEKROFIL!“
Autor bronzové sochy Jiřího Wolkera
Miloš Karásek se takto dodatečně
vyjádřil na adresu dvou mužů, kteří
nedávno „zneuctili“ básníka sedícího
na lavičce na prostějovském náměstí

se narodil 19. října 1994 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 20. dubna
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 24 do 27 let, měří mezi 165 až 175
centimetry, má střední až obézní postavu a hnědé rovné vlasy.

POÈASÍ v regionu

RICHARD MITRÁŠ

Ètvrtek 22/10 °C

Pondìlí 23/13 °C
Blahoslav



20/13 °C
Svátek práce

Støeda

21/8 °C
Zikmund

se narodil 13. května 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 14. února
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 23 do 24 let, měří mezi 180 až 185
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné řídké vlasy.

Alexej

Pátek

22/11 °C
Květoslav

Sobota 22/12 °C
Klaudie

Nedìle 21/11 °C
Radoslav
Zdroj: meteocentrum.cz
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IVAN
ZE 2. PATRA





PROSTĚJOV Ještě v živé paměti máme snímky z bytu nacházejícího se v kině Metro 70, který jeho bývalý vedoucí Ivan Čech zanechal v dezolátním stavu. Vedení kina tehdy muselo zorganizovat náročný a hlavně nákladný úklid neuvěřitelného nepořádku.
Během posledních dvou týdnů se v redakciVečerníku shromáždily další četné stížnosti na tohoto muže.Tentokrát od sousedů, kteří
jsou z chování Ivana Čecha nešťastní a poukazují na jeho nepořádnost, rušení nočního klidu i jeden z jeho nebezpečných činů...

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Z obdržené fotodokumentace, kterou Večerníku rovněž poslali obyvatelé domu v ulici Dr. Horáka číslo
18 a 20, vyplývá, že Ivanem Čechem
zanechaný binec v kině Metro nebyla žádná náhoda. Stejně nepořádně
se chová i ve svém bydlišti. „Hned
po jeho nastěhování jsme s tímto
pánem měli jen samé problémy. Ná-





NA VÁŠ NÁMÌT

bytkem zaskládal schodiště, zabral
celou veřejnou kolárnu, ze které si
udělal svůj sklad, a v neposlední řadě
neudržuje pořádek ani před svými
dveřmi od bytu. A co je nejhorší,
v závěru loňského roku vyhodil
z balkonu ve druhém patře na trávník před domem celý gauč. Co kdyby dole běhaly nějaké děti? Vždyť
je mohl zabít,“ pohoršuje se jedna
z obyvatelek domu v ulici Dr. Horáka se společnými vchody 18 a 20,
která si nepřála zveřejnit identitu.
„Vždyť víte, kdo je jeho syn. Jen by se
mi pak mstili a měla bych oplétačky
s úřady...“
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Na příslušný domovní výbor se tak
během pár měsíců hrnula jedna
stížnost obyvatel domu za druhou.
Večerník má dokumenty k dispozici. Lidé ze sousedství poukazují kromě výše uvedeného také na časté
rušení nočního klidu ze strany Ivana Čecha. „Nejhorší je, když u něj
nocuje jeho syn Jakub. Jsou tak
hlasití, že se naše děti probouzejí.
Od obou vycházejí z bytu rány,
bouchání do stolu, rádio či televize
znějí tak nahlas, že se při tom nedá
spát. Když jsem ho upozornila na
jeho nevhodné chování, nazval mě
krávou, a ať prý zmlknu,“ postěžo-

vala si Večerníku další žena z domu
v ulici Dr. Horáka.
Všechny stížnosti na nepořádek i rušení nočního klidu už domovní výbor řešil a Ivanu Čechovi udělil napomenutí. „Pan Čech na domovní
schůzi vždycky slíbil, že vše napraví,
ale druhý den s ním začaly problémy
znovu...,“ poukazuje další soused.
Večerník Ivana Čecha požádal elektronickou poštou o vyjádření ke stížnostem jeho sousedů. Hlavně jsme
chtěli vědět, jak je možné, že si dovolil vyhodit gauč ze druhého patra.
Jeho reakce jsme se však do uzávěrky
tohoto vydání nedočkali.

   !
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V letošním roce si připomeneme už 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. V noci 21. srpna 1968 vtrhly do země
armády Sovětského svazu, NDR, Polska, Bulharska a Maďarska. O čtyři dny později tekla krev i v Prostějově, sovětští vojáci v neděli
25. srpna zastřelili Martu Říhovskou, Josefa Boháče a Ladislava Langa.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravuje k výročí této události přídavek v podobě speciální přílohy, v níž bychom rádi využili i vyprávění
očitých svědků, kteří tragédii našich novodobých dějin prožili na vlastní kůži. Uvítáme samozřejmě i fotodokumentaci okamžiků, ke
kterým došlo přímo v Prostějově či okolí. Pokud se odhodláte vyprávět o svých příbězích ze srpna 1968, budeme jedině rádi. Naopak
bychom rádi nebyli, kdyby pohnuté osudy před padesáti lety zůstaly zapomenuty...
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zjistili jsme
PROSTĚJOV Pouze do konce
dubna mohou podávat své přihlášky zájemci o post ředitele Muzea a galerie v Prostějově. To se
uvolnilo poté, co byl z funkce nečekaně odvolán dosavadní ředitel
Daniel Zádrapa. Poslední šanci
tak mají všichni zájemci dnes.
„V následujících dnech proběhne
zasedání výběrové komise, která
posoudí vhodnost uchazečů a záro-

Na Gáborovou

REKORDNÍ DEN S IZS

se nedostalo

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Nebyla slyšet jediná negativní reakce, která by nahlodala výjimečné páteční dopoledne na prostějovském velodromu. Den se složkami integrovaného záchranného systému se
vydařil po všech stránkách, zaznamenána byla i rekordní návštěva! A přítomní si odnášeli hned
několik mimořádných zážitků, k vidění byly i scény jako z akčních filmů...
(mik)
18042710436

veň určí termín výběrového řízení.
Jmenování nového ředitele Radou
Olomouckého kraje se předpokládá
v letních měsících,“ uvedla tisková
mluvčí Olomouckého kraje Eva
Knajblová.
(mls)

REPORTÁŽ NAJDETE NA STRANĚ 15

PRAHA, PROSTĚJOV Jak Večerník s předstihem avizoval,
v pátek 20. dubna měli poslanci
Parlamentu České republiky
zvolit nového člena Rady České
tiskové kanceláře. Ve hře o poslední volné místo v této prestižní instituci byla i referentka
vnějších vztahů prostějovského
magistrátu Jana Gáborová. Nakonec se ale poslanci k volbě vůbec nedostali.
„Obdržela jsem krátkou informaci,
že Parlament ČR v uvedený den
jednal o něčem jiném a na volbu posledního člena Rady ČTK již nezbyl
čas. Další jednání Poslanecké sněmovny je na pořadu dvaadvacátého
května, ovšem jeho program ještě
není znám. Uvidíme, zda se v tento
termín bude vůbec volit,“ sdělila Večerníku sama Jana Gáborová. „Takže jsem stále v očekávání,“ dodala
s úsměvem.
(mik)

redakce je v úterý
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pohled zpátky

PO STOPÁCH STARÉHO

PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI
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Drobní obchodníci to 89+:72(6';%+98

v Konici nevzdávají
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KONICE Šestnáct let fungoval
na Masarykově náměstí v Konici
Fotoateliér J + V Tylšarovi. Loni
v březnu známá „fotografie“ skončila. Podobné to bylo i v případě
nedaleké drogerie. Ještě předtím
zavřelo i bývalé zlatnictví, které
nahradila prodejna zdravé výživy.
Společně se zavedením EET to
s perspektivou drobných obchodníků v Konici nevypadalo vůbec
dobře. Večerník po roce zajímalo,
jak se má situace nyní...
A zjistili jsme, že v současnosti je na
náměstí v Konici jediný nevyužíva-

Napsáno
pred

28. 4. 2008

ný obchod. „Jedná se prostor, kde
dříve fungoval prodej knih a následně i novin a časopisů. Do konce roku
tam byl bazar, ale i ten už skončil,“
popsal aktuální situaci starosta Konice František Novák.
Další dva objekty, které loni touto
dobou zely prázdnotou, se podařilo
obsadit. „Místo ‚fotografie‘ funguje
obchod s domácími potřebami, drogerii zase nahradila prodejna s oblečením,“ prozradil Novák, podle
něhož za koncem několika prodejen
v centru města stál kromě zavedení
EET také důchodový věk jejich pro-

vozovatelů. „Majitelé nemovitostí se
snaží nové nájemce sehnat, jak to jen
jde. A zatím se jim to celkem daří,“
vyjádřil se konický starosta, který
v souvislosti s náměstím aktuálně
řeší zejména využití zchátralého
areálu bývalé Kožetvorby. Ten vedení města předloni odkoupilo za
3,5 milionu korun. „Existují zhruba
tři alternativy možného využití, nejpravděpodobnější z nich je vybudování nového parkoviště. Definitivní
rozhodnutí v této věci ovšem zatím
nepadlo,“ prozradil František Novák.
(mls)

PROSTĚJOV Není to sice až tak
dávná minulost, o to více je ale terčem neustálých diskusí a nespokojených reakcí na různých fórech.
Jde o kauzu okolo pokáceného habru, který musela sundat motorová
pila začátkem února tohoto roku.
To ale ještě každý pochopil, starý
strom už byl totiž seschlý a vloni již
jeho koruna nebyla ani z poloviny
olistěná. Důvodem kritiky je fakt,
že památkáři zakázali na stejné místo vysadit strom nový!
V pondělí 5. února proběhlo na náměstí
T. G. Masaryka kácení vzrostlého habru
obecného. Důvodem se stal jeho špatný
zdravotní stav a provozní bezpečnost.
„Podle informací odboru správy a údržby majetku města byly na základě opakované odborné prohlídky stromu arboristickou firmou v roce 2017 potvrzeny
infekce kmenů a dynamické prosychání
dřeviny. Z výsledků odborného hodnocení stavu stromu vyplynulo, že dřevina
má infekci kmenů, prosychá a dochází
k odlupování kůry v bazální části a k přerušení vodivých pletiv zásobujících
dřevinu. S ohledem na stav stromu byl
v roce 2017 proveden zdravotní ořez,
který byl ale vyhodnocen jako neúčinné řešení,“ vysvětlila před téměř třemi
měsíci Ivana Hemerková, náměstkyně
primátorky pro životní prostředí.
Už tehdy byl ovšem ale nejen Večerník překvapen tím, že není za pokácený habr na prostějovském náměstí
žádná náhrada! „Samozřejmě jsme

%&'()*+%(,-./0%2324+5+'67$

Oděvní podnik Prostějov se v pátek představil na významné společenské akci. Na pražském Žofíně
se konala u příležitosti vyhlašování
ankety České módní akademie
tisková konference za účasti nejen
novinářů, ale i mnoha osobností
společenského života.
I když byla nálada velmi slavnostní, mluvilo se i o vážnějších věcech.
Oděvní podnik byl totiž nucen uzavřít své provozovny v Ostravě a Lošticích. Současné snižování počtu
pracovníků souvisí s dlouhodobým
zpevňováním kurzu koruny vůči měnám zemí, kam je orientován vývoz

produktů Oděvního podniku Prostějov. „Prudké oslabení amerického
dolaru, růst cen energií, ale i zbytek
zaměstnanců, kteří odcházeli za jinými pracovními příležitostmi, to jsou
okolnosti, které nutí Oděvní podnik
restrukturalizovat celou výrobu. Navíc se evropské trhy potýkají se záplavou zboží z asijských zemí. V Ostravě
a Lošticích jsme postupem doby nebyli schopni naplnit plánovaný počet
dělníků, aby výroba byla efektivní.
O profesi krejčích dnes prostě není
zájem,“ uvedl Milivoj Žák, obchodní
náměstek OP Prostějov. „Další provozování dílen v Ostravě a Lošticích

se dostávalo na hranici technické
udržitelnosti a rovněž kvalita, která
je jednou z hlavních předností našich
výrobků, byla výrazně hůře udržitelná,“ vyslovil další důvody omezení
výroby ve dvou závodech OP Milivoj
Žák.
Přestože se výroba v Oděvním podniku potýká s problémy, obchod se
rozvíjí. „Tento směr budeme i nadále
preferovat. Děláme všechno pro to,
abychom udrželi hlavní prostějovský
závod, ten je pro nás absolutní vlajkovou lodí. Budeme bojovat,“ uzavřel
tiskovou konferenci v Praze Milivoj
Žák.
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také uvažovali, zda na uvolněném
místě vysadit nový habr nebo raději
lípu. Stanovisko památkářů je bohužel
proti, podle nich se už na náměstí T.
G. Masaryka nesmějí vysazovat žádné
nové stromy! Památkáři by byli nejraději, kdyby v centru nebyla žádná zeleň,
pouze asfalt nebo beton, jak to bylo
před první světovou válkou,“ pokrčil
rameny Zdeněk Fišer, první náměstek
primátorky Prostějova.
Nyní ale pro občany města, kteří chodí
na náměstí rádi odpočívat a nejlépe do
stínu košatých stromů, přece jen svitla naděje. Na absenci nového stromu
a nezvykle prázdné místo pouze s holým trávníkem před radnicí si postěžovali nejenom opoziční, ale i koaliční
zastupitelé.

 

„Vypadá to strašně, tak jaksi nesouměrně. Tři čtvrtiny náměstí tvoří nádherné
stromy a jedna je úplně holá jen s trávníkem,“ uvedla například primátorka
Alena Rašková. „Tentokrát bych městu
odpustil, kdyby udělalo něco proti nějakému nařízení a vhodný strom tam
nechalo vysadit,“ podotkl za souhlasného pokyvování hlavami ostatních
zastupitelů Jan Navrátil. „Můžeme to
projednat třeba už na příštím zastupitelstvu. Pokud bude většinová shoda,
tak na tom prázdném místě vysadíme
nový habr nebo třeba lípu. Budeme ale
muset zaplatit památkářům pokutu! Já
osobně bych ji i zaplatila, památkáři nás
už pak nenechají strom pokácet,“ přednesla do „fóra“ náměstkyně primátorky
Ivana Hemerková.
(mik)

    

Plky, plky, a zase plky. Z dnešního pohledu se právě takto, a to velice
mírně a slušně, dají okomentovat věty, které v dubnu 2008 pronesl
v Praze tehdejší obchodní náměstek Oděvního podniku Milivoj Žák.
Už tehdy totiž musel vědět, že teď už dřívější gigant oděvní výroby
v celé střední Evropě jde pomalu ale jistě „do kytek“. Po Ostravě
a Lošticích se totiž v řádu několika měsíců uzavřely další závody
Oděvního podniku – v Uherském Ostrohu, Uherském Hradišti, v Konici a také v Jeseníku. Navíc výpovědi z pracovního poměru postupem času dostávali zaměstnanci oné vlajkové lodi, tedy Oděvního
podniku Prostějov. A přišel 25. leden 2010, tedy necelé dva roky od
velkohubého prohlášení obchodního náměstka, co Oděvní podnik
kvůli dluhům za bezmála dvě miliardy vyhlásil úpadek a v květnu
téhož roku celý podnik padl do konkurzu. V současnosti už z oděvního giganta nezbyl ani prach, celou fabriku ve Vrahovicích rozmetal
před čtyřmi roky dynamit. Co ale dodnes dokáže spolehlivě naštvat
nejen bývalé zaměstnance, je skutečnost, že nikdo z bývalých vysokých funkcionářů Oděvního podniku nebyl za jeho krach soudně potrestán...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Demelova ulice

Příště: Melantrichova ulice

18042610433
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Zachraňovali dravce

!"

Během čtyř hodin minulého úterý
24. dubna vyjížděli strážníci hned
dvakrát na oznámení o poraněném
dravci. Prvního opeřence neschopného letu nalezl oznamovatel v ulici
Mozartova. Kalouse hlídka převezla
na služebnu a vyrozuměla o jeho
nálezu pracovníka ze záchranné
stanice živočichů v Němčicích nad
Hanou. Druhý zraněný dravec se
nacházel na zahradě oznamovatelky
v Čechůvkách. Hlídka poštolku odchytila a předala ochráncům přírody na Husově náměstí.

Chytili ho
ve Vrahovické
V odpoledních hodinách pátku 20.
dubna si strážníci ve Vrahovické ulici povšimli muže, o kterém z místní
znalosti věděli, že se jedná o osobu
v pátrání Policie ČR. Devětatřicetiletý muž byl předveden na obvodní
oddělení Policie ČR, kde byla jeho
totožnost potvrzena. Muž byl předán službu konajícím policistům
k dalším úkonům.

Rozkopali koš
Minulý pátek 20. dubna v noci
nahlásil oznamovatel na linku
156 dva mladíky, kteří kopáním
poškodili odpadkový koš ve Smetanových sadech. Strážníci na
lavičce u rozbitého koše zjistili
dvojici mužů ve věku 20 a 22 let.
Starší z nich si stěžoval na bolest
nohy. Poškození sběrné nádoby
na odpad ale popírali. Oba pánové
jsou důvodně podezřelí ze spáchání přestupku proti majetku. O tom
byli hlídkou poučeni. Celá věc byla
předána příslušnému správnímu
orgánu k dořešení. Hrozí jim pokuta až do výše 50 000 korun.

Nepustili ho do herny
V brzkých ranních hodinách neděle 22. dubna se na strážníky prostřednictvím linky 156 obrátil muž
a vyžádal si příjezd hlídky k herně,
kam ho nechtějí pustit, přestože je
registrován a má průkaz ke vstupu.
Při zjišťování skutečného stavu věci
vyšlo najevo, že devětadvacetiletý
muž měl neplatnou registraci. Obsluha kasina postupovala v souladu
se Zákonem o hazardních hrách.
Ten stanovuje, že hráč je oprávněn
ke vstupu pouze s platnou registraci. To oznamovatel akceptoval.

Utekl jen v pyžamu
Minulé pondělí 23. dubna po patnácté hodině byla přijata žádost z nemocnice o kontrolu okolí, kde se má
pohybovat muž oděný jen v pyžamu.
Pracovnice na informacích pojala
podezření, že se jedná o pacienta.
Při prověřování okolí se strážníkům
podařilo muže zastihnout v ulici
Melantrichova. Telefonicky byl kontaktován lékař. Ten sdělil, že muže je
třeba ihned dopravit do nemocnice
na vyšetření. Osmašedesátiletý cizinec byl tedy převezen do nemocnice
a předán zdravotnímu personálu,
který se o něj postaral.

milujeme vecerník
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PROSTĚJOVSKO Další dobrá
práce policistů se osvědčila. Už
delší dobu se na různých objektech
od Stražiska až po Prostějov objevovaly sprejem vytvořené obrazce
různých velikostí i významů. Ale
sprejery ne a ne chytit. Ti způsobili
škody za osm desítek tisíc korun.
Klec spadla až letos 8. ledna, kdy
plumlovští policisté jednoho z pachatelů zajistili přímo po jeho dalším řádění. Při výslechu pak devatenáctiletý mladík udal svého o dva
roky mladšího komplice a přiznal
se celkem k sedmatřiceti činům!

Michal KADLEC
Dne 8. ledna tohoto roku zjistili policisté obvodního oddělení v Plumlově
v lokalitě Ptenský žleb poškození dřevěné lavice se stolem a také odpadkového koše. Ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci. „V průběhu
prověřování tohoto činu v následujících týdnech se policistům podařilo zjistit a zadokumentovat celkem
sedmatřicet případů ´sprejerství´
s podobným rukopisem v lokalitách
od obce Stražisko až po Prostějov.

Jako podezřelý byl v rámci prověřování ustanoven devatenáctiletý muž,
který se následně při výslechu pod tíhou předložených důkazů k činu přiznal. Zároveň jako spolupachatele označil
sedmnáctiletého
mladíka. I ten
se později k tomuto jednání
přiznal,“ prozradil František
Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje s tím, že celková
výše způsobené škody byla vyčíslena
na 80 000 korun.
Předminulý pátek ráno se Večerník
dozvěděl na tiskové konferenci policistů další podrobnosti k tomuto
případu. „Už v průběhu loňského
roku se na různých místech v okolí Stražiska, Ptení, Zdětína a také
v Kostelci na Hané začaly objevovat sprejerské nápisy. Ve spolupráci
s konickými policisty jsme zpracovali podklady celkem k sedmatřiceti
těmto činům. Jednalo se většinou
o nápisy na budovách, zdech, au-

Okradl stavbaře

V přesně nezjištěné době mezi
nedělí 22. dubna a pondělím 23.
dubna odcizil dosud neznámý pachatel ze staveniště v Rovné ulici
deset kusů hydroizolační fólie.
Stavební firmě tím způsobil škodu
vyčíslenou na 45 000 korun. V případě dopadení a prokázání viny
mu za přečin krádeže hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.
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tobusových zastávkách, lavičkách
a odpadkových koších. Snad nejvíce
uvedení sprejeři poškodili zámek ve
Ptení, jehož zdi ‚zkrášlili‘ hned několika barevnými nápisy,“ poznamenal
Kamil Jelínek, vedoucí obvodního
oddělení v Prostějově.
Oba sprejeři se nejvíce vyžívali v barevném nápisu SPACE, dále pak

v malůvkách OK, OKEI, CREW,
HOOD a dalších. Jak Jelínek dodal,
v rámci zkráceného přípravného
řízení policisté předali spisový materiál okresnímu státnímu zástupci
s návrhem na potrestání. „Oběma
sprejerům nyní hrozí až rok vězení
a samozřejmě musí nahradit způsobenou škodu.“

OKRADL
SPOLUŽÁKA
hrozí mu rok vìzení!
PROSTĚJOV Pokud něco najdete, vraťte to nebo nahlašte tento
nález! Takto stručně zní poučení pro případ, že byste se dostali
do pokušení si něco cenného
nechat. Přesně tak se totiž choval zatím neznámý člověk, který
v nemocnici našel odložený mobil. Za to, že si ho nechal, mu hrozí až jeden rok kriminálu!
„Že nalezením věci se člověk nestává jejím majitelem, si zřejmě neuvědomuje zatím nezjištěný pachatel,
který si měl v úterý čtyřiadvacátého dubna v dopoledních hodinách
přisvojit nalezený mobilní telefon.
Ten o půl desáté dopoledne jeho
devatenáctiletá majitelka zapomně-

la odložený v kantýně prostějovské
nemocnice. Když si svou chybu
uvědomila a v 11.15 hodin se pro
telefon typu Huawei P10 vrátila, již
se zde nenacházel,“ sdělil k případu
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
„Ponecháním si takto nabitého přístroje ženě vznikla škoda vyčíslená
na 12 tisíc korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu zatajení věci.
Za ten pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok,“ dodal
mluvčí prostějovské policie. (mik)
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PROSTĚJOV Také mezi studenty spolužáka odcizil finanční hotovost
se tu a tam najdou černé vrány. Na sto korun a bezkontaktní platební
jedné z prostějovských
kartu. Tu poté použil
středních
škol
k pěti platbám za
stovku,
Vzal mu
okradl
přímo
zboží v souhrnné
l
ti
ve třídě mladík
výši přes jeden tisíc
pak pla
svého spolužáka
korun,“ popsal stuo kartou
h
je
o sto korun, pak
dentskou zlodějnu Franmu však z peněženky
tišek Kořínek, tiskový mluvčí
ještě vzal platební kartu, jejíž po- Krajského ředitelství Policie Olomoci si hned pětkrát nakoupil!
mouckého kraje pro Územní odbor
„Z přečinu neoprávněného opatře- Prostějov.
ní, padělání a pozměnění platební- Policisté v tomto případě zahájili
ho prostředku podezírají policisté zkrácené přípravné řízení. „V případvacetiletého studenta jedné pros- dě prokázání viny a odsouzení podetějovské střední školy. Tohoto skut- zřelému mladíkovi za tento skutek
ku se měl podezřelý dopustit tím, hrozí trest odnětí svobody až na dvě
že dne šestého března tohoto roku léta,“ vyjádřil se k možnému potresv dopoledních hodinách ve třídě tání studenta František Kořínek.
školy z peněženky o rok mladšího
(mik)

##?

PŘÍPAD
ZLODĚJŮ
STÁLE
NEROZSEKNUT
„Čekám potomka, změnil se mi pohled na svět,“
hájil se před tribunálem feťák Martin Polák

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Říká se, že na změnu není nikdy pozdě. Ale pokud se má něco změnit, musí především sám chtít a zároveň
mít dostatečně pevný charakter i silnou motivaci. Ideální je,
pokud najdete někoho, kdo vás bude ve vašem snažení podporovat. Může být někým takovým dosud nenarozené dítě?
Na toto téma se ve své závěrečné řeči rozhovořil Martin Polák,
jenž byl obžalován z krádeže v rodinném domě v Čechách pod
Kosířem. O případu informoval Večerník již v minulém vydání,
soudní líčené pokračovalo před prostějovským tribunálem
opět minulé úterý.

Martin
ZAORAL

ZAVØENA



Ve špitále našel mobil,

EXKLUZIVNÍ

Redakce je
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„POSTŘÍKALI“ 37 OBJEKTŮ, VYŘÁDILI SE I NA 
PTENSKÉM ZÁMKU

reportáž
pro Večerník



krimi

Martin Polák rozhodně není žádné
neviňátko. Přestože je mu teprve čtyřiadvacet let, ve svém trestním rejstříku má
už devět záznamů. Jak dlouho mu ještě
budou přibývat další? „Vyrůstal jsem
sám v dětském domově. Pervitin jsem
bral ve velkém a pod jeho vlivem opakovaně kradl. V takových situacích mi
bylo všechno jedno, i když jsem za to
byl už zavřený... Mockrát jsem se sna-

žil s tím přestat, ale vždy jsem se vrátil
do starých kolejí,“ svěřil se Polák ve své
emotivní závěrečné řeči.
Mladý muž byl společně s šestkrát
trestaným Lukášem Táborským obžalován z toho, že vykradl rodinný dům
v Čechách pod Kosířem. Oba se k tomuto skutku přiznali a zároveň uvedli, že vše zorganizoval David Dostál,
který jim dal tip, ale celé akce se sám
nezúčastnil. Na rozdíl od něj, který vše
popíral, se Martin Polák za své jednání
omluvil. „Šel jsem krást, protože jsem
si chtěl najít podnájem, jelikož jsem na
něj neměl peníze. Ale já ho chtěl hned.
Nyní už bych jednal jinak. Moje přítelkyně je těhotná a já bych nerad, pokud

Vysál mu naftu
V době od 20. do 23. dubna došlo
na příjezdové cestě pro zásobování obchodního domu v Okružní ulici k násilnému vloupání do
nádrže nákladního automobilu.
Neznámý pachatel po překonání
uzamčeného víka z nádrže odčerpal 120 litrů motorové nafty.
Poškozený vlastník vozidla vyčíslil způsobenou škodu na 3 600
korun. Pachateli tohoto skutku
v případě dopadení a prokázání
viny za přečin krádeže hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Ukradené kolo
Uplynulý pátek 27. dubna vpodvečer odcizil neznámý pachatel
horské jízdní kolo v hodnotě
přes 15 tisíc korun. Majitel nechal kolo na zhruba dvacet minut odstavené v prostoru mezi
garážemi v ulici Mathonova.
Bylo uzamčené lankovým zámkem ke stojanu billboardu. Ve
věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu krádež,
za který lze dle trestního zákoníku uložit mimo jiné trest odnětí
svobody až na dva roky.

Cyklista pod drogami
Minulou sobotu 21. dubna zaujal policisty sedmadvacetiletý
muž jedoucí před třiadvacátou
hodinou na jízdním kole po silnici v Domamyslicích. Pozornost policistů k sobě přilákal
stylem své jízdy. Provedenou
dechovou zkouškou policisté
změřili hodnotu 0,15 promile alkoholu v dechu. Následná
zkouška na přítomnost jiných
návykových látek pak ukázala
přítomnost látky cannabis. S výsledkem řidič souhlasil a přiznal
užití marihuany předchozího
dne a taneční drogy asi před
týdnem. Výzvu k podrobení se
odbornému lékařskému vyšetření však odmítl. Policisté mu
zakázali další jízdu a u správního
orgánu mu za přestupek hrozí
pokuta až do výše 20 000 korun.

Zlodějem je zahradník!
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by mé dítě vyrůstalo dlouho bez otce,
jako to bylo v mém případě. Věřím, že
právě kvůli němu jsem schopný svůj
život změnit,“ uzavřel Martin Polák
odpykávající si v současnosti za své
předchozí krádeže osmnáctiměsíční
nepodmíněný trest. Zatímco Lukáš
Táborský k soudu vůbec nedorazil,
David Dostál svého práva na závěrečnou řeč nevyužil. V průběhu projevu
jeho advokáta ovšem vyšlo najevo, že

v současné době ještě nebylo rozhodnuto o Dostálově odvolání proti rozsudku, který ho uznal vinným z toho,
že byl zachycen za volantem bez řidičského oprávnění. Vzhledem k tomu, že
tento trestný čin spáchal ještě před krádeží v Čechách pod Kosířem, nemohl
navzdory předchozím předpokladům
padnout rozsudek.
Hlavní líčení celého případu tak
bylo odročeno na začátek září.

Přes noc ze soboty 21. na neděli 22. dubna vnikl dosud nezjištěný pachatel neuzamčenou
brankou na pozemek u rodinného domu v ulici Za Humny
v Domamyslicích. Z volně přístupného přístřešku u domu
pak pachatel odcizil tři bonsaje
a tři květináče. Majitelka rostlin
způsobenou škodu vyčíslila na 2
500 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu porušování
domovní svobody. Za ten trestní
zákon stanoví trest odnětí svobody až na dva roky.

milujeme vecerník


2EĆDGQËVËĀUDGQLFHSOQ¿PLPLQHN

s předstihem

>' 
  
  (   
 '"(( )

Adam KAZLEPKA
23. 4. 2018 52 cm 3,45 kg
Krumsín

PROSTĚJOV V Mateřském centru Cipísek prožili
rodiče se svými nejmenšími ratolestmi roztomilé čarodějnické chvíle. Cipísek čaroval celý týden před filipojakubskou nocí. Děti i rodiče mají tedy na dnešek 30.
dubna již natrénováno!
Lovení čarodějnických mazlíčků z lektvaru, přikládání do pece,
čarodějnický taneček nebo prolézání pavučinou. To je jen pár
úkolů z čarodějnického programu, který pořádá Mateřské centrum Cipísek pro své návštěvníky už řadu let. „I letos přistoupili
rodiče, především tedy maminky, ve všech skupinách velmi
kreativně k čarodějnickým kostýmům pro děti, ale i pro sebe
a aktivně se všichni zapojili do připraveného programu,“ uvedla
Markéta Skládalová z Mateřského centra Cipísek v Prostějově.
„My vždycky s dětmi čarujeme s předstihem,“ usmála se.
V květnu pak „cipísčata“ čekají další pravidelné programy s májovou tematikou, týden pro rodinu, kde vždy vzniká už šestý
společný projekt na téma zdravé vztahy v rodině, maminky
budou pokračovat v kurzu šití na stroji, připraveny jsou i oční
vyšetření, individuální poradenství a také pravidelná rodičovská beseda, tentokrát s názvem Výchova synů.
(red)

Ondřej HORNA
23. 4. 2018 49 cm 3,60 kg
Tištín

Cipísek čaroval

Adéla VAŇKOVÁ
23. 4. 2018 50 cm 3,55 kg
Vrbátky

Pondělí 30. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

hem starší děti. Je to kolikrát hlavně z toho důvodu,
že rodiče dlouhodobě pracují mimo Prostějov a na
vítání se dostaví až po delší době. Pamatuji si, že vloni jsme vítali za nové občánky i dvouletá dítka, protože rodiče působili pracovně v zahraničí,“ uvedla
pro Večerník Ivana Hemerková. Ta má roztomilou tradici ve své gesci již řadu let. „Je to nádherná
a opravdu rozkošná společenská událost. A nejen
pro nás jako zástupce města, ale i pro samotné rodiče. A mně osobně se líbí, že se v obřadní síni stále
častěji objevují také prarodiče, kteří chtějí být rovněž u toho,“ vysvětlila náměstkyně primátorky.
Také ve čtvrtek se po slavnostním zápisu do
matriční knihy dočkaly maminky od náměstkyně primátorky kytičky, knižní publikace, pamětního listu a také finančního příspěvku od
města ve výši dvou tisíc korun.

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE
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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.

  #@#"$

Vítání nových občánků Prostějova je již letitou tradicí, která se koná skoro každý měsíc. Plno rodičů
s miminky přišlo slavnostně naladěných i minulý
čtvrtek 26. dubna, samotné vítání se tak muselo
rozdělit dokonce na tři etapy. „Šlo letos už o čtvrté vítání nových občánků. Tuto tradici dodržujeme skoro každý měsíc, snad s výjimkou letních
prázdnin. Většinou zveme rodiče s dětmi, které již
dosáhly věku minimálně tří měsíců, což je pro tuto
slavnost optimální věk. Mnohdy ale přijdou i mno-

Michal KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Během celého čtvrtečního dopoledne uplynulého týdne bylo v obřadní síni prostějovské radnice pořádně veselo. A hodně živo! Náměstkyně primátorky Prostějova Ivana Hemerková totiž vítala desítky nových občánků města. Do
lavic tak společně usedli maminky a tatínkové se svými dětmi ve věku zhruba tří
až čtyř měsíců, ale i spousta babiček a dědečků... A Večerník jako jediný byl u toho.

NOVÍ OBÈÁNCI, VÍTEJTE!

Adam LANGER
23. 4. 2018 49 cm 3,70 kg
Otaslavice

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:

Kristýna MIKULÁŠKOVÁ
19. 4. 2018 49 cm 3,30 kg
Prostějov

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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PROSTĚJOV Od úterního dopoledne vyšetřují policisté závažnou nehodu v Dolní ulici. Starý muž tam na
tříkolce přejížděl přechod pro chodce, když ho doslova sestřelilo auto.
Kdo za srážku může, není v tuto chvíli
jasné. Senior byl však s vážným zraněním převezen do Fakultní nemocnice
Olomouc.
„V úterý čtyřiadvacátého dubna po deváté hodině dopolední došlo v Dolní ulici
k dopravní nehodě osobního automobilu značky Opel a tříkolového jízdního
kola s přídavným elektromotorem. Ke
střetu vozidel došlo z dosud přesně nezjištěných příčin na přechodu pro chodce
u křižovatky s ulicí Mojmírovou,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
„Při střetu šestaosmdesátiletý řidič
tříkolky utrpěl zranění, se kterým byl
hospitalizován ve Fakultní nemocnici
Olomouc. Ke zranění dalších osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na deset tisíc
korun. Alkohol u čtyřiadvacetiletého řidiče vozu Opel policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. U cyklisty byl ke zjištění ovlivnění alkoholem
nařízen odběr krve,“ uvedl dále František Kořínek s tím, že příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem
dalšího šetření.
(mik)

 

  

 
 

jsme snad jen dokázali alespoň zmírnit, či
dokonce zastavit trvalý pokles. Myslím,
že stagnací počtu nových žáků prvních
tříd, ale i celkově počtu všech dětí na školách se budeme zabývat i v příštích pěti až
osmi letech. Ale zase si vezměte, že v roce
2017 se v Prostějově narodilo o padesát
dětí méně než v roce předešlém.,“ konstatovala Hemerková. Odmítá však, že by
v nejbližší budoucnosti Prostějovu hrozilo uzavření některé ze základních škol.
„To si vůbec nemyslím! Podívejte se, dnes
je průměrný počet žáků v Prostějově na
jednu třídu pětadvacet. To je tak akorát,
i když spousta pedagogů vám namítne, že
ideální počet dětí na jednu třídu je vzhledem ke kvalitě výuky okolo dvaceti. A to
si vezměte, že na nejvíce navštěvované
a nejvyhledávanější Základní škole Jana
Železného je těch dětí v jedné třídě i třicet. Ne, určitě se žádná škola v Prostějově
rušit nebude, pokles počtu dětí se bude
spíše řešit snižováním míst v jednotlivých
třídách.“
K letošním zápisům se dostavilo 581 dětí,
ovšem 111 z nich dostalo roční odklad
školní docházky. Vychází nám z toho,
že do lavic by nově mělo usednout 470
prvňáčků. „Do prvního září se však číslo
může ještě změnit. Zjištěny totiž nejsou
všechny duplicity, kdy někteří rodiče přihlašovali své dítě na dvě i více škol. Obávám se, že konečné číslo bude tedy ještě
nižší a zhruba o padesát menší než v loňském roce. Znát bychom jej měli v polovině května,“ konstatovala závěrem Ivana
Hemerková.

ROCE

ŠKOLNÍM
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„Teď jsme si nechali vypracovat analýzy
nákladů a přínosů pro posouzení, která
z variant bude jak společensky, tak ekonomicky výhodnější.
Pro obyvatele města se padesátimetrový bazén může jevit jako to pravé, otáz-

kou však zůstává právě financování
jeho provozu. Co to všechno bude stát
pro plavce, bude logicky chybět v jiných
oblastech sportu. Aby se vše takzvaně
ufinancovalo, bude třeba někde finanční podpory ubrat. „Nevím, jak se budou
každý rok tvářit ostatní sportovci, když
jim tak budeme muset rapidně snížit
dotace...,“ nadhodil náměstek primátor-

PĚTADVACÍTKA nebo PADESÁTKA?
➢ ZE STRANY 17

ky Pavel Smetana (ČSSD). „Jazýčkem
vah také pohybuje skutečnost, že peníze
do provozu aquaparku přináší hlavně
zábavní atrakce, za kterými lidé dojíždějí z širokého okolí,“ připomněl důležitý aspekt další z náměstků Jiří Pospíšil
(PéVéčko). „Zdůrazněme, že jakákoliv
investice do aquacentra je takzvaný běh
na dlouhou trať, neboť investice se nikdy
nevrátí a provoz je trvale dotován. Určitě
nechceme připustit, aby ze vstupného
placeného rodinami v zábavní části, byl
financován sportovní bazén využívaný především sportovními plavci, kteří
dokonce požadují plavecký bazén s deseti drahami. V případě dotací státu do
takovéhoto bazénu dáme sportovním
plavcům k dispozici potřebný pozemek
v těsném sousedství s možností využití
společných šaten a zázemí,“ poznamenal dále Pospíšil. „Je také třeba připo     =  .    
!   !   "
 %&   menout, že v současnosti město dotuje
stávající lázně ročně částkou pět milionů
korun. A jen pro dokreslení - náklady
provozu padesátimetrových bazénů dotují města v Česku částkami od deseti do
patnácti milionů korun ročně,“ dodal.
Celá záležitost kolem bazénu tedy
bude mít zřejmě ještě dlouhého pokračování. A to je jediné, na čem se
předminulé pondělí zastupitelé napříč politickým spektrem shodli...

Michal KADLEC
František Fröml (Změna pro Prostějov) nejprve na dubnovém zastupitelstvu vyslovil pochybnosti o cenách, za
jakých proběhly transakce s výkupem
pozemků od vrahovických sokolů, následně pak prodej fotbalového hřiště
sokolům formou jakési úlitby bývalým
vlastníkům koupaliště ve Vrahovicích.
Jiným opozičníkům se zase nelíbil projekt nového areálu koupaliště. „Bohužel
až pozdě mě oslovili někteří lidé, že jejich děti jsou alergické na chlor, budou
tak mít s koupáním ve Vrahovicích
problém. Možná je tedy škoda, že tam
nešlo udělat nějaké nové přírodní koupaliště. Je to žádost takzvaně s křížkem
po funuse, ale říct jsem to tady musela.
Snad se někdy v budoucnu přírodního
koupaliště dočkáme někde jinde,“ konstatovala s přáním na závěr Zuzana Bartošová (KDU-ČSL).
Jedna věc udivila i Večerník, a to kdy
na žádost jednoho z opozičníků popsal
první náměstek primátorky Zdeněk
Fišer (ČSSD) technické parametry
nového bazénu ve Vrahovicích. „Bude
dlouhý padesát metrů a voda v něm
bude mít hloubku od 0,7 metru do 1,7
metru,“ šokoval většinu osazenstva obřadní síně první náměstek primátorky.
„Jak jste na takové parametry přišli?
Vždyť hloubka 0,7 metru se mi zdá jako
dětské brouzdaliště a nikoliv plavecký
bazén, jak bylo původně deklarováno.
Když do takového bazénu skočíte šipku, tak si rozbijete nos,“ podivil se Aleš
Matyášek (TOP 09 a Nezávislí Prostějované) a následně zkritizoval, že tento
projekt se vůbec nekonzultoval ani
nepředstavil zastupitelům. „Hloubky
jsou projektem určené podle standardu a technických norem. A těch sedmdesát centimetrů hloubky je mimo
plavecké dráhy,“ pustil se do vysvětlení
Zdeněk Fišer.
Korunu veškeré diskusi pak nasadila
primátorka Prostějova Alena Rašková (ČSSD). „Chtěla bych se na něco

„Někteří lidé mají bohužel tendence dávat VHUL¾O
nám najevo, že za jejich neštěstí můžeme YHéHUQÊNX
právě my,“ konstatuje Dagmar Václavková
PROSTĚJOV Pohřební služba Václavková a spol. patří už k inventářům prostějovského odvětví tohoto druhu. Na trhu je totiž dobrých pětadvacet roků.
V roce 2005 byla firma oceněna ZNAKEM KVALITY, který propůjčuje Sdružení pohřebnictví ČR. „Cílem naší firmy je ulehčit pozůstalým těžké chvíle
nad ztrátou nejbližšího zajištěním důstojného smutečního rozloučení,“ říká
v exkluzivním interview majitelka firmy Dagmar Václavková (na snímku).
smuteční síň, která slouží obřadům pro
EXKLUZIVNÍ rozhovor
úzký rodinný kruh.“
pro Večerník
ƔƔ Vaše firma je nejstarší soukromou
pohřební službou v Prostějově. Jak
Petr
moc se za čtvrtstoletí vaší působnosti
KOZÁK
v tomto oboru změnilo pohřebnictví
a také vaše služby?
za přispění
„V jistém směru se toho změnilo hodně.
Michala
KADLECE
ƔƔ Jak jste se dostala k pohřebnictví? (úsměv) Detaily bych ale příliš rozebírat
A jaká je historie vašeho podniku?
nechtěla, přece jen jsou to citlivé záleži„Měla jsem jistou neblahou osobní tosti. Tím nejpodstatnějším faktem je,
zkušenost s touto službou, což bylo pro že dříve si musel člověk po smrti svého
mě impulsem, abych si založila vlastní blízkého všechno doslova vyběhat sám,
pohřební službu. Stalo se tak v lednu dnes stačí, když zavolá, a my za něj zaří1993. Začínali jsme v Dolní ulici, kde díme vše od A do Z. V pohřebních služjsme měli kanceláře, chladící zařízení bách panuje rozhodně větší profesionajsme vybudovali na hřbitově v Plumlo- lita, než tomu bylo dříve. Na trhu vznikla
vě, kde nám vyšel vstříc starosta Sušeň. konkurence, lidé mají z čeho vybírat.“
Od roku 1998 působíme v Mlýnské ƔƔ Kontakt s pozůstalými je skutečulici, kde máme dodnes kanceláře, chla- ně vždy velice citlivé téma. Jak se vám
dicí i mrazicí zařízení a také vozový park. daří zajišťovat službu lidem, kteří jsou
V roce 2007 jsme zde pak zřídili malou smutní ze smrti blízké osoby?

„Přistupujeme ke každému individuálně podle jeho rozpoložení a momentální nálady, ale vždy citlivě, laskavě. Ve
všech případech věnujeme pozůstalým
dostatek času, který je v takové situaci
nejdůležitější. Jak jsem už říkala, stačí,
když klienti zatelefonují, my přijedeme
na místo a po vyplnění patřičných dokumentů zařídíme vše podstatné včetně
úmrtního listu. De facto se pak s pozůstalými můžeme vidět až na samotném
pohřbu. Je důležité vyjít lidem v jejich
těžkých chvílích maximálně vstříc.“
ƔƔ Jsou v Prostějově dostatečné
podmínky k zajištění důstojného
smutečního rozloučení a samotného pohřbu?
„Ano. Dá se říct, že ten princip zůstává
pořád stejný, podmínky se příliš nezměnily a nebyly odlišné od těch nynějších. Ohledně institucí je vše v pořádku a co se týká klientů, u každého je
to jiné. Většina je slušná, někteří bohužel mají tendence dávat nám najevo, že
za jejich neštěstí můžeme právě my...
Je třeba brát všechno s nadhledem.“
ƔƔ Je v České republice kvalitní zákon o pohřebnictví, nebo v něm vi-



díte nějaká úskalí, která komplikují
vaši práci?
„Nový zákon nám naši práci nekomplikuje, protože vše, co přinesl, jsme
již dodržovali po celé předchozí roky.
Přibylo nám snad jen větší množství
administrativní práce, na což holky
nadávají, ale nedá se nic dělat. (úsměv)
Kdo to dělal poctivě, nemá problém.
Kdo to poctivě nedělal, asi se vším
trochu zápasí... Na podrobnější hodnocení zákona bude ale potřeba více
času. Řekla bych, že se to vše pozná
tak do roka.“



PROSTĚJOV V rámci seriálu rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název „NA ROVINU“ a v němž se známých osobností ptáme na aktuálně žhavá témata, pokračuje deváté kolečko. Po návštěvě Rady statutárního města Prostějov přišla
řada na zástupce podnikatelské sféry. Již příště bude následovat osobnost z kulturní nebo společenské oblasti a vše zakončí pracovník
státní či městské správy policie a justičních orgánů.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

zeptat vedoucího odboru rozvoje a investic. Dostala se ke mně informace, že
by v bazénu na vrahovickém koupališti
měla být mořská voda! Co je na tom
pravdy? Třeba paní Bartošová, jak tady
poukazovala na alergii dětí na chlor, by
byla ráda,“ rozesmála zastupitele první
žena Prostějova. „Bylo by to krásné, ale
nebude tam žádná mořská voda. Půjde
o standardní vodu, s žádným tvrdým
chlorováním,“ zadusil hned v počátku
veškeré naděje Antonín Zajíček.
Zastupitelé nakonec odhlasovali
to, co měli. Z rozpočtu města bude
převedeno 10 milionů korun na dokončení rekonstrukce koupaliště ve
Vrahovicích. Tato částka již byla blokována v rozpočtu města 2017, ale
protože samotná rekonstrukce započala se zpožděním až letos, musely se
také převést potřebné peníze. Celkem
rekonstrukce koupaliště ve Vrahovicích vyjde na již zmíněných zhruba 80
milionů korun.

@[\;6:]\^]_]6`9:6-6^
PROSTĚJOV Nezavděčíte se nikdy
všem. Vloni vedení města zachránilo oblíbené koupaliště ve Vrahovicích doslova z klinické smrti, kdy
areál provozovali místní sokolové
jen na výjimku od hygieniků, a nikoliv pouze jedinou. Nakonec se
rozhodlo, a svým hlasováním to posvětili i zastupitelé napříč politickým spektrem, že staré a nevyhovující koupaliště projde rekonstrukcí.
Bratru za osmdesát milionů korun.
Už několik měsíců je de facto výstavba nového „koupáku“ v běhu,
ale nyní se někteří opoziční zastupitelé nechali slyšet, že si všechno
představovali jinak...
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Na podobě krytého bazénu shoda nepanuje:
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PROSTĚJOV Večerník jako jediný už s předstihem
informoval o skutečnosti, že v letošním roce se brány
prostějovského aquaparku otevřou zhruba s dvoutýdenním zpožděním. Důvodem je zjištění havárie na potrubí, které přivádí vodu
do jednotlivých bazénů našeho
největšího koupaliště.
„S problémem úbytku či spíše
ztráty vody jsme se potýkali už
v loňské sezóně. Specializovaná
firma nám na začátku tohoto roku
odhalila, že přívodní potrubí je na některých místech
prasklé a voda těmito trhlinami uniká do země. Firma také
přesně lokalizovala ta místa, která jsou v havarijním stavu.
Proto jsme se už letos rozhodli k rekonstrukci potrubí,“
zopakoval Vladimír Průša, jednatel Domovní správy Prostějov.
Jak je ze snímku patrné, v těchto dnech to v prostějovském
aquaparku vypadá jako po náletu bombardovací perutě. „Místo dlažby tady máme opravdu spoustu výkopů. Věřím ale, že
firma to dá zase všechno do původního stavu. Spíše to vypadá,
že bojujeme s krtkem,“ dodal s úsměvem Průša.
(mik)

NOVÉM Aquapark

vecerník


zpravodajství

Ještě poměrně nedávno byly zápisy prvňáčků únorovou záležitostí, nyní se už
podruhé uskutečnily až v dubnu. „Takové je prostě vládní nařízení. Zákonodárci
usoudili, že v dubnu si jsou rodiče již více
jistí, zda dítě skutečně zapsat do první
třídy, nebo naopak využít ještě možnosti odkladu. Já osobně dubnový termín
rovněž považuji za mnohem účelnější.
mátorky, podle níž tuto finanční pomoc
rodiče ocenili. „Je to tak, jsou rádi za každou ušetřenou korunu a toto jim samozřejmě pomáhá. Pochvalují si to ale také
třídní učitelé, protože školy nakupují jen
ty pomůcky, které skutečně prvňáčci budou potřebovat. Nekupují se tak žádné
zbytečnosti,“ vysvětlila Hemerková.
V minulosti se při zápisech do prvních tříd řekla před učiteli básnička
či zazpívala písnička. A bylo takzvaně vymalováno. Jak vypadají zápisy
dnes? „Ony básničky se přednášejí
také, ale školy ke všemu přistupují již
moderněji. Informace, které chtějí
učitelé z dětí dostat, mají připravené
v počítačích, takže budoucí prvňáčci
hned prokazují první zkušenosti s moderní technikou. A to byste se divili,
jak šestiletá dítka už umějí s technikou
zacházet! Hledají na nich barvy, přiřazují k sobě různé geometrické tvary
a podobně. Většina dětí, které dnes přicházejí k zápisům, je nesmírně šikovná.
A také jsou velice komunikativní, nedělá jim problém mluvit s dospělými, rády
se předvádí. Samozřejmě se také stane,
a několikrát jsem toho byla svědkem, že
dítě se u zápisu prostě zadrhne a nepromluví ani slovo. Pak je na pedagogovi,
aby budoucího prvňáčka takzvaně rozpovídal,“ podotkla s úsměvem náměstkyně prostějovské primátorky.
Na některých školách v České republice v posledních třech letech zkusili
experiment s elektronickými zápisy
dětí. V těchto případech nebyla nutná
přímá účast dítěte s jeho rodiči u zápisu ve škole, stačilo jen, když rodiče
vypsali určený dotazník a poslali ho
e-mailovou poštou.
„Takový způsob já osobně nepokládám
vůbec za moudrý, ostatně i Ministerstvo
školství dospělo naštěstí k názoru, že elektronický zápis je naprosto špatná věc. Zastánci této možnosti naopak argumentovali, že děti se při zápisech stresují, což ale
naprosto odmítám, vždyť právě u zápisů
prvňáčků panuje vždy naprosto skvělá
atmosféra,“ sdělila Ivana Hemerková.
Jako vždy v souvislosti se zápisy do základních či mateřských škol se Večerník poptal na vývoj počtu dětí, které
v posledních letech k zápisům došly.
Není totiž tajemstvím, že jejich počet
obecně v Prostějově klesá. „I loňský rok
prokázal, že dětí skutečně není nazbyt,
došlo tak k dalšímu poklesu přijatých
prvňáčků. Naprosto to ale koresponduje
s aktuální demografickou situací v Prostějově. Popravdě řečeno, ani aktuálně nevidím, že by se situace zlepšovala, možná
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A to i přesto, že na přípravu a veškerou
rozsáhlou agendu spojenou s novými
žáky základních škol je o dva měsíce
pro Večerník
méně času,“ konstatovala k termínu Ivana Hemerková (PéVéko), náměstkyně
primátorky statutárního města ProstějoMichal
va, v jejíž gesci je právě školství.
Večerník se dále náměstkyně zeptal, zda
KADLEC
magistrát i pro školní rok 2018/2019
přispěje prvňáčkům částkou jednoho
' ($#')" *"# ' 
tisíce korun, stejně jako vloni. „Ano, už
v loňském školním roce jsme zaved

 !"
li takzvané pastelkovné, a ve stejném
duchu jsme z rozpočtu města vyčlenili
 


 
peníze i nyní. Prvňáčci si tak kromě
pouzdra, přezůvek a aktovky nemusí do



 
školy kupovat vlastně vůbec nic jiného.

Tisíc korun na každého žáka první třídy



 
dostanou ředitelé všech základních škol

poté, co nám po zápisech oznámí, kolik



ve skutečnosti přijali nových žáků. Tyto



peníze jsou samozřejmě účelově vázány.


Ředitelé musí později prokázat, že prv

ňáčkům nakoupili všechny potřebné


pomůcky. To znamená různá písmenka,





pastelky, barvy, pera, tužky, gumy, ořezávátka a další věci. Podle našich zkušenos
    



tí z minulého roku nakupují ředitelé škol
   !'    !'     =    /.  !    pro všechny prvňáčky úplně stejné věci,
    K      E=  takže nákupy se naprosto sjednotily,“
78017804 E  =
$&", !!"  prozradila náměstkyně prostějovské pri-

PŮVODNÍ
zpravodajství

milujeme

PROSTĚJOV Těžko říct, jestli se
žena středního věku nerozhlédla,
nebo ji řidič neviděl, protože nedával pozor. Každopádně srážka
osobního auta s chodkyní před
místním nádražím ve Sladkovského ulici má závažné následky. Zraněnou ženu odvezla sanitka do Fakultní nemocnice Olomouc.
„V neděli dvaadvacátého dubna deset
minut před devatenáctou hodinou

došlo na přechodu pro chodce ve
Sladkovského ulici z dosud přesně
nezjištěných příčin ke střetu osobního
automobilu značky Mazda se sedmačtyřicetiletou chodkyní. Žena při
střetu utrpěla zranění, se kterým byla
hospitalizována ve Fakultní nemocnici Olomouc. Výše způsobené hmotné
škody na automobilu byla předběžně
vyčíslena na deset tisíc korun. Alkohol
byl u obou účastníků nehody vylou-
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čen provedenými dechovými zkouškami,“ sdělil k závažné nehodě František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Kdo za srážku na přechodu pro
chodce před místním nádražím
může, není v tuto chvíli jasné. „Příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody
jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOV Během předminulého víkendu přistihli policisté na
prostějovských silnicích hned několik opilých cyklistů. Jeden z nich
však šeredně doplatil na to, že na
jízdní kolo usedl po vypití pěti piv
a tří skleniček Režné. Ve Foersterově ulici spadl a těžce se zranil.
Během speciální akce to byl o předminulém víkendu poslední z řady
opilých cyklistů, se kterým se strážci
zákona potkali. „Jednalo se o dvaapadesátiletého muže. Na jeho ovlivnění
alkoholem policisté přišli poté, co byli
v neděli 22. dubna před devatenáctou
hodinou přivoláni do Foerstrovy ulice
na místo jeho havárie. Provedeným
šetřením zjistili, že muž zřejmě vlivem
požitého alkoholu nezvládl řízení, najel na obrubník a upadl na chodník
vedoucí kolem komunikace. Při pádu
utrpěl zranění, se kterým byl hospita-
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lizován v prostějovské nemocnici,“ popsal situaci František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Provedenou dechovou zkouškou
policisté u muže změřili hodnoty
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2,8 alkoholu v dechu. „Muž se změřenými hodnotami souhlasil a přiznal
vypití asi pěti jedenáctistupňových
piv a dvou až tří odlivek Režné. Tomuto muži za jeho jednání hrozí pokuta
od dvou a půl do dvaceti tisíc korun,“
podotkl Kořínek.
(mik)

       !   
 

Prostějov (mik) - Městská policie Prostějov vyhlásila výběrové řízení na
post strážníka. Vloni přijala dva nové
adepty, nyní však hledá spíše jednoho
zkušenějšího s praxí. „V současnosti
máme jednoho strážníka v dlouhodobé pracovní neschopnosti a není
už předpoklad, že by se do našich řad
vrátil. Proto jsme vyhlásili konkurz.
V tomto případě bychom byli radši,
kdyby se přihlásil už lidově řečeno
´hotový´ strážník s praxí a zkušenostmi z jiné městské policie. Pokud ne,
samozřejmě bychom uvítali i nového
adepta, kterému bychom zajistili potřebné vzdělání,“ prozradil Večerníku
Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov.

% "$' '$ 

tem uskuteční místo tradičního úterý až
ve středu 2. května. Po prvomájové veselici budou probírat s předstihem organizaci
letošních Hanáckých slavností, zaobírat
se budou početním stavem strážníků a na
pořadu jednání budou i mnohé investiční
akce, především rekonstrukce autobusového terminálu v Janáčkově ulici. Radní
též budou schvalovat sportovní, kulturní
i sociální dotace do výše 50 000 korun,
stejně tak budou diskutovat i o majetkoprávních záležitostech. Rozhodnutí by
mělo padnout také ohledně pronájmu
několika městských bytů.
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„U zápisů děti prokázaly, že jsou šikovné,“
konstatovala náměstkyně Ivana Hemerková

PROSTĚJOV Zápisy do prvních tříd základních škol v Prostějově,
které se konaly předminulý pátek 20. dubna (Večerník přinesl
reportáž v předešlém čísle - pozn.red.), opět prokázaly, že dětí
opravdu není nazbyt. Klesající tendenci počtu prvňáčků se ale
podle náměstkyně primátorky pro školství Ivany Hemerkové
daří alespoň zastavit. Razantně tak odmítá, že kvůli této statistice by se v blízké budoucnosti mohla některá ze základních škol
rušit. Jak se Večerník dále dozvěděl, před nedávnem prostějov " # # $
Prostějov (mik) - Jednání Rady statutár- ský magistrát odmítl provádět zápisy dětí elektronicky, tedy
ního města Prostějova se oproti zvyklos- bez přímé účasti dětí a jejich rodičů v dané škole.

Prostějov (mik) - Radniční hodiny, které
utrpěly „úraz“ při nedávném silném větru,
jsou už opravené. Jak Večerník informoval
v minulém čísle, jedna z ručiček na ciferníku směrem k Žižkovu náměstí upadla.
„Makali jsme na tom celý týden, hodiny
jsou už v pořádku a poškozená ručička
je nasazena. Jenom bych trošku opravil
původní zprávu. Ta ručička neupadla
celá, byla jen silným větrem poškozena.
Sundali jsme ji pak sami a opravili. Teď už
je ciferník kompletní,“ uvedl pro Večerník
jeden z radničních pracovníků údržby.
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„Je jaro. A hormony pracují. Všechno
se to páruje v přírodě. Ale tady nám, jak
se zdá, někdo přebývá. No, ať počítám,
jak počítám, jedna, dvě...“ Známá scéna
z filmu Pelíšky by se hodila i jako komentář ke zveřejněnému snímku dvou
mladíků, kteří se „chovali neuctivě“
k soše sedícího básníka Jiřího Wolkera.
Celá věc se mi ale jinak těžko chápe.
Je mi samozřejmě jasné, že jsou mezi
námi chlapci, kterým se líbí jiní chlapci, a s jarem jejich touha po lásce roste.
Úplně rozumím i tomu, že je někdo
lost a trapnost ani trochu nestydí?
Ale možná to nebude tak vážné. Třeba si kluci jen špatně vyložili titulek
článku ve Večerníku. Ten informoval
o tom, že někdo vložil mezi prsty bronzové sochy zapálenou cigaretu. Snad si
po jeho přečtení řekli, že pokud „Wolker už kouřil“, nebude zas tak hrozné,
pokud si zakouří znovu...
Ono se totiž bronzovému Jiřímu
Wolkerovi naštěstí vůbec nic nestalo.
Na druhou stranu opilí a rozdychtění
mladíci nepochybně chybu udělali

a je naprosto logické, že za ni i zaplatí.
Hlavním trestem v tomto případě pro
ně měla být ostuda, kterou si již trhli.
Navíc by je to mělo stát i nějakou tu korunu. Ze všeho nejvíc by asi pomohlo,
pokud by sami párkrát zametli náměstí. Jenže k tomu je pravděpodobně
nikdy nikdo nedonutí. Už dávno jsem
totiž přišel na to, že každý z nás má
šanci bojovat pouze s vlastní blbostí.
Dá to fušku, ale jde to. Bojovat ovšem
s blbostí někoho jiného je většinou jen
mrhání drahocenným časem...

o převozu do České republiky byl pochován na hřbitově
v Uherském Hradišti – Mařaticích.
Pohřeb proběhl 9. května 2008 za
účasti tehdejší ministryně obrany
Parkanové, náčelníka Generálního
štábu Armády ČR Vlastimila Picka
a šéfa Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka. Rozloučit se s praporčíkem přišlo tehdy do Mařatic přes pět
set lidí, z toho padesátka vojáků. Nechyběli ani dobrovolní hasiči z Hluku, v jejichž sboru působil. Rakev
nesla po skončení mše šestice vojáků ve slavnostních uniformách, při
pohřbu nechyběla ani čestná trojitá
salva ze samopalů. V průběhu kondolence pozůstalým přeletěly nad
hřbitovem dvě armádní helikoptéry.
Posmrtně byl povýšen do hodnosti
praporčíka a vyznamenán Křížem
obrany státu. Dodejme ještě, že další
vojáci byli zraněni. K celé události
došlo sice již 30. dubna 2008, ná-

P
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sledně proběhl převoz ostatků padlého a rozloučení s ním. Na událost
jeho spolubojovníci vzpomínají pravidelně a každoročně. Při jednom
z výročí této události bylo řečeno
toto: „Je potřeba vážit si svých novodobých hrdinů, kteří položili život
při plnění náročných úkolů v zahraničních misích. Nesmíme na ně
zapomenout.“
ojem novodobí hrdinové se
možná nebude líbit některým z vás, kteří budou pokládat
květiny u hrobů padlých za druhé
světové války, jelikož květen je právě měsíc, kdy si připomínáme konec této zatím nejstrašnější války
v dějinách lidstva. Ale pojďme se již
konečně sjednotit na tom, že každý,
kdo položí život za svoji vlast při její
obraně, a to ať již doma, nebo v zahraničí, je hrdina. A je jedno, zda se
to stalo v roce 1945, či v jakémkoliv
jiném roce. Bránit vlast se zbraní
v ruce je vždy hrdinství, a proto
máme hrdiny z různých epoch,
v různých letech a bylo by dobré,
abychom na ně všechny byli vždy
hrdí. Jsou to totiž právě oni, kdo
brání vlast, demokracii, svobodu
a další hodnoty, na které se bůhví
proč v poslední době tak rádo zapomíná pod pláštíkem korektnosti,
multikultury, Bruselu, EU a nevím
čeho všeho ještě. Zkuste si někdy
pohovořit s těmi, kteří opravdu bo-

jují, a budete možná hodně překvapeni a prokouknete. Přestanete pak
poslouchat nesmysly, kterými jste
dnes a denně obklopováni v médiích, kam se slova novodobých hrdinů nikdy nedostanou.
Někteří z vás si všimli, že tady stále
nepadlo jméno onoho hrdiny, který
tehdy na bojišti padl. Jmenoval se
Radim Vaculík. Čest jeho památce!
Nikdy nezapomeneme! SPEM RETINE!

 B
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Problém vidíme na „křižovatce“ silnice katastrální číslo 426 z Výšovic do Němčic nad Hanou a na ni kolmo navazující polní cesty číslo 534/1 ze Skalky a z opačného
směru polní cesty číslo 257/1 z Vřesovic u Prostějov. V tomto místě je silnice nesmyslně vyvýšená tak, že od Skalky je na ni nájezd pod tupým úhlem a v prudkém stoupání (tento problém má v řešení i Pozemková úprava v k.ú. Výšovice, bohužel bude muset nákladně zvedat polní cestu 534/1, a opět za státní peníze). Při rekonstrukci
to nikdo neřeší, na připomínky starostů při kontrolních dnech nereagují a vymlouvají se, že musí postupovat dle projektu. Proč nebyli přizvaní i zástupci zemědělců
v této lokalitě hospodařící? To je tak, když se plánuje takzvaně od stolu a nepřizvou se k sestavování například i zemědělci, kteří se v tomto místě léta „mordují“. Pro
informaci místně neznalých to probíhá tak, že při výjezdu do tohoto prudkého nájezdu musí traktorista zastavit a řádně se rozhlédnout, zda z nějakého směru při
vysoké frekvenci se neřítí nějaký šílenec. Pokud má volno z obou směrů, tak musí zapnout i přední náhon, a velmi spěchat, aby se soupravou o celkové hmotnosti přes
40 tun se na tuto silnici přes tento tupý úhel nějak „vyškrábal“. Jsem zvědav, co budou investoři říkat na to, až jim asfaltový povrch nové silnice „rozhrabeme“! Děkujeme
hejtmanství Olomouckého kraje, že nemá jen plnou hubu keců, že maká, ale hlavně pro sebe, což nás Výšovické nepřekvapuje!
Zdeněk Horák, Výšovice
9 "( + '( "x>
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Pozorně jsem sledoval poslední jednání prostějovského zastupitelstva. Chtěl jsem totiž hlavně vědět, jak se Přestože jsem dlouhou dobu čekala, že vedení
zastupitelé vypořádají s dotacemi pro mladé Jestřáby, které teď mají znovu vyplatit insolvenčnímu správci. města splní svoje sliby a zrekonstruuje koupaliště
Asi po hodinové diskusi mi spadla brada. Netušil jsem, že celou kauzu naprosto nesmyslně rozvířila paní za Kosteleckou ulicí, nakonec jsem alespoň vzala
Hana Naiclerová, která úplně vylhaným udáním, a zcela nesmyslným, poštvala proti městu finanční úřad zavděk zprávou, že ve Vrahovicích bude postaven
i ministerstvo vnitra. Proč ale, když se nyní ukázalo, že je vše v pořádku? Co tato paní vůbec chce a proč padesátimetrový plavecký bazén. Konečně! První
poškozuje samotné město? Pokud chce tato dáma soustředit pozornost na sebe, tak ať to dělá smysluplně, a jediný v Prostějově. Pak se ale dočtu, že tento
ať něco konečně navrhne, co by bylo ve prospěch nás všech občanů Prostějova! To za celé čtyři roky neu- bazén bude mít hloubku pouze od 0,7 do 1,7 medělala, jenom lže a udává! Klidně bych ji soudil za vlastizradu! A já blbec jsem ji na podzim 2014 volil! Už to tru. Je to možné? Jste páni radní vůbec normální?
neudělám, a se mnou spousta ostatních, kteří jí také věřili.
Jakub Novotný, Prostějov
Pavlína Dvořáková, Prostějov
:       x
Silně mě pobouřil čin dvou mladíků, kteří své zvrhlé sexuální choutky zkoušeli na soše Jiřího Wolkera na prostějovském náměstí. Klukovina to rozhodně nebyla, ti dva pánové to musí mít v hlavě hodně
přeházené! Ráda bych se dozvěděla, jak je o bezpečí této krásné sochy postaráno. Zda je hlídána pouze
kamerou nebo i strážníky, kteří se pohybují po náměstí. Ráda bych věřila, že něco podobného se už
nikdy nestane, ale moc se mi to nezdá...
Jana Prokešová, Prostějov

 !"

arodil se v Uherském Hradišti
a po absolvování SOU zemědělského (obor opravář zemědělských strojů) nastoupil v roce 1997
jako řidič v Zemědělském obchodním družstvu v Hluku. V roce 1998
absolvoval ZVS v Kroměříži a po
návratu do civilního života pracoval
jako řidič u několika zaměstnavatelů.
Dne 1. 4. 2005 se stal vojákem z povolání a působil jako řidič u 102. průzkumného praporu v Prostějově (nejprve u roty logistiky, od ledna 2007
u 2. průzkumné čety lehké průzkumné roty). V únoru 2008 odjel jako
řidič 1. mobilního pozorovacího
týmu bojových jednotek 1. kontingentu AČR PRT ISAF do afghánského Lógaru. Padl poté, co pod
jeho vozidlem při návratu z patroly v distriktu Mohamed Agha, při
inspekci obce Aynak a měděného
dolu explodovalo improvizované
výbušné zařízení.

N

Jsou události, na které vzpomínáme rádi, dokonce i s nadšením. Pak jsou ovšem bohužel takové, kdy se musíme zastavit
a máme slzy v očích. Před deseti lety jedna taková příhoda potkala všechny příslušníky prostějovského 102. průzkumného
praporu, protože odešel jejich kamarád, spolubojovník, druh
ve zbrani, se kterým trávili výcvik, volný čas a především pak bojovou misi. Právě při plnění úkolu položil život a nebylo to jen tak
zbůhdarma, položil jej pro vlast, demokracii, pro nás všechny.
Pojďme si tedy jeho příběh dnes, v den desátého výročí tragédie připomenout.

BOHUŽEL SMUTNÁ...

DESET LET STARÁ VZPOMÍNKA,

mladý, sebestředný hlupák, který se
rád opije a má pak touhu všem ukázat,
jak je hrozně vtipný a zajímavý. Není
přitom nic až tak výjimečného, že si
jako terč svých trapných fórků zvolí sochu. Ostatně Myslbekův pomník svatého Václava v Praze by mohl vyprávět
o tom, kolik navátých exhibicionistů
po něm už šplhalo.
Přesto vše stále nedokážu pochopit
jednu věc: proč se u podobných záležitostí ještě někdo nechá vyfotit!
Copak se za svoji hloupost, opi-

Jiří Wolker už zase kouřil

Martin ZAORAL
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NĚKTEŘÍ LÍDŘI KANDIDÁTEK JSOU UŽ JISTÍ, VZNIKLA TAKÉ
PROSTĚJOV Současnému složení prostějovského zastupitelstva se už blíží konec jeho
čtyřletého funkčního období. Nové komunální volby čekají Českou republiku první
říjnový víkend tohoto roku. A na Prostějovsku to zřejmě budou hodně napínavé a atraktivní bitvy. V první řadě jde o to, zda své posty obhájí strany a hnutí, jež před čtyřmi lety
složily dodnes vládnoucí koalici, po revoluci v roce 1989 poprvé s komunisty. Nebo snad
dojde k výrazným změnám, kterým věří nově vytvořené hnutí z opozice? Reálný je ovšem
také výsledkový pat, kdy bude vznikat vedení města třeba i tak dlouho, jak se rodí česká

ÈSSD chce zvítìzit
Prostějovští sociální demokraté už mají celkem jasno. Tedy alespoň co se týká popředí
kandidátní listiny pro říjnové komunální
volby. Jak Večerník zjistil, očekávanou lídryní kandidátky je současná primátorka města
Alena Rašková (na snímku). Předminulý
pátek Večerníku prozradila i další jména,
která by měla voliče „oranžových“ oslovit. A dá se říci, že městská ČSSD sází na
zkušenosti a již osvědčená jména. „V podstatě máme kandidátní listinu hotovou
a schválenou členskou schůzí tady v Prostějově. Nerada bych ji ale v tuto chvíli
zveřejnila celou, protože vyloučeny nejsou možné dílčí změny,“ objasnila Večerníku své záměry Alena Rašková. Co se týče první šestky, tak ve všech případech
jde o známá jména spojená se současným vedením magistrátu. Pouze s jedinou
výjimkou, kdy se na čtvrté místo vyšvihl současný jednatel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša.
V každém případě ČSSD v Prostějově bude první říjnový víkend obhajovat
vítězství z roku 2014. Jak na to? „Svoji volební kampaň budeme letos provádět
trošku odlišným způsobem než v předešlých obdobích. Určitě nebudeme pořádat žádná velká shromáždění na náměstích s výjimkou tradiční akce při rozloučení s prázdninami, které se bude konat na náměstí T. G. Masaryka prvního
září. Na této akci také představíme jednotlivé kandidáty. Jsem ale přesvědčena,
že většinu z nich veřejnost již zná a že je voliči budou posuzovat podle toho, co
už pro naše město vykonali. A podařila se nám spousta dobré práce. Určitě se
nemáme za co stydět,“ vzkazuje voličům sebevědomě Rašková. „Domnívám
se, že nějaké předvolební mítinky jsou už dávno překonané. Většinu informací
z dění v komunální politice berou lidé
z Radničních listů nebo Večerníku.
Pøední místa
A samozřejmě ze sociálních sítí, které
jsou v posledních letech opravdovým kandidátní listiny ÈSSD
informačním fenoménem,“ dodává
primátorka a lídryně ČSSD v Prostě1. Alena Rašková
jově.
2. Zdenìk Fišer
S jakými cíli vstupují sociální demokraté do komunálních voleb,
3.
Bedøich Grulich
primátorka odpověděla pohotově.
4. Vladimír Prùša
„Zvítězit! Samozřejmě nás čeká tvrdá
konkurence, ale nemyslím si, že u nás
5. Pavel Smetana
v Prostějově budou volby tak jedno
 
značné jako v těch celostátních. Předpokládám, že tady významně zabodují ANO 2011, PéVéčko, KDU-ČSL
a ODS. Uvidíme, jak voliči zhodnotí
uplynulé čtyři roky. Ale Prostějov je
čisté, bezpečné a klidné město, což by
lidé měli určitě preferovat i nadále,“
předpokládá Alena Rašková. „Jestliže ale podlehnou tlakům a výkřikům
některých jedinců, že v tomto městě
je všechno špatně, budou volit i jiné
strany,“ dodala jedním dechem současná primátorka.
 

Nová ètyøkoalice chce 30 procent hlasù
Na světě je nová koalice čtyř stran
pod názvem Na rovinu! Večerník se
o tom dozvěděl na nedávné tiskové
konferenci, kterou společně uspořádali zástupci nově vzniklé čtyřkoalice Pirátů, TOP 09, hnutí Starostů
a nezávislých a Strany Zelených.
Lídrem této koalice nebude překvapivě zástupce aktuálně nejprogresivnějších Pirátů Petr Kapounek, nýbrž
Aleš Matyášek (na snímku) z TOP
09. „Stojíme na jasných principech
demokratického bloku. Všichni čle 
nové naší koalice máme společné
názory na to, jak by se demokracie měla vyvíjet. I když každá ze čtyř stran
nové koalice Na rovinu má svá specifika, vystupovat budeme společně,“
uvedl Matyášek, dosavadní opoziční zastupitel. Otázka Večerníku na tiskové konferenci mířila na Petra Kapounka, lídra prostějovských Pirátů.
Proč se právě Piráti spojili v tuto koalici, když právě této straně celostátně
stoupají preference? Není to oslabení pozice? „To si v žádném případě nemyslím. Pro nás Piráty není důležitá značka, ale celkový konečný výsledek. A když si vezmete, kolik preferencí a voličů máme v koalici všichni
dohromady, můžeme společně myslet na vynikající výsledek. Cílíme tak
na zhruba třicet procent hlasů voličů a hodláme na radnici sestavit funkční
radu,“ netajil vysoké ambice čtyřkoalice Na rovinu Petr Kapounek. Kromě
něj a zmíněného lídra budou určitě v popředí kandidátní listiny také Pirát Petr Lysek, aktivista Petr Ošťádal ze STAN a za Zelené místopředseda
spolku Za staré Vrahovice Martin Hájek. „Kompletní kandidátní listinu
zveřejníme v nejbližších týdnech,“ dodal Kapounek.

PŘEKVAPIVÁ ČTYŘKOALICE

vláda, kterou dodnes Andrej Babiš nesestavil. Večerník oslovil všechny politické subjekty,
o kterých víme, že v říjnu v boji o přízeň prostějovských voličů rozhodně nebudou chybět,
abychom vám přinesli podobně jako před dvěma týdny v případě voleb do Senátu ČR,
prvotní servis. Pokračování z komunální scény najdete zase za 14 dnů.

PéVéèko dìlá tajnosti
Hnutí PéVéčko, které je součástí radniční koalice, se zatím brání zveřejnit
jména kandidátní listiny. Od lídra
hnutí z roku 2014 a současného náměstka primátorky Jiřího Pospíšila
(na snímku) se Večerník totiž moc
nedozvěděl. „Můžu jen potvrdit, že
máme kandidátku připravenou a veřejnost se jmény brzy seznámíme,“
odpověděl. Rovněž k cílům hnutí
do komunálních voleb nebyl výřečný. „Se všemi ostatními máme určitě
stejný cíl, a to získat na svou stranu co

  

nejvíce voličů. A být opět součástí
radniční koalice? Ano, to je přece
cíl každého politického subjektu,“
odtušil Jiří Pospíšil. A jaká jsou zásadní témata PéVéčka pro následující volební období? „Podobně jako
kandidáty, tak i naše volební témata
veřejnosti určitě včas představíme,“
ujistil náměstek.

najdete nás také na
www.vecernikpv.cz

6^9'g$ 

""$  

Občanská demokratická strana, která se několik volebních období podílela na „vládě“ v Prostějově, ovšem
v tom stávajícím má v zastupitelstvu
pouze dva členy, bude kandidátní
listinu schvalovat až během května.
Není tak v tuto chvíli veřejné ani to,
kdo ODS bude v komunálních volbách vést jako její lídr. „O sestavení
kandidátky i volbě lídra rozhodne
prostějovská ODS až na sněmu, jenž
se bude konat během měsíce května,“ potvrdil Večerníku Petr Sokol
(na snímku), předseda oblastního
sdružení ODS v Prostějově. Přesto
má předseda už nyní jasno o prioritách strany, které budou chtít „modří
ptáci“ v příštím zastupitelstvu prosazovat. „Máme několik projektů,
jež chceme prosazovat, ale prozradíme je až společně s kandidátkou,
protože základ programu bude také
schvalovat zmíněný sněm prostějovské ODS. Voličům ale opět nabídneme konkrétní a realistický program
pro další rozvoj Prostějova a zřejmě
jako jediní budeme hájit pravicové
hodnoty. V programu se zaměříme
například na řešení dopravy, kvalitu

  

školství, zvýšení nabídky volnočasových aktivit či podporu podnikání.
Chceme také kandidátku otevřít nezávislým osobnostem, které sdílí náš
pohled na svět i fungování města,“
uvedl Sokol. Jak ještě dodal, ODS by
ráda zvýšila počet zastupitelů. „Budu
rád za každé naše posílení. Vše, co
přesáhne náš minulý výsledek, pro
nás bude úspěchem.“

Komunisté sází na Šmída, Šlambor jednièku odmítl
Prostějovští komunisté podle slov
předsedy klubu zastupitelů KSČM
Jaroslava Šlambora ještě nemají jasno
o kompletní kandidátní listině, Večerníku však prozradil, že jedničkou
nakonec bude současný radní Václav
Šmíd (na snímku). Právě Šlambor
totiž původní nabídku stát se lídrem
odmítl! „Konečná oficiální podoba
naší kandidátní listiny pro komunální
volby dosud není známa. Probíhají
jednání s adepty, seznam pak schválí
stranické orgány. Předpokládám, že
zveřejnění bude možné v nejbližší
době. Co ale říci můžu, je fakt, že lídrem kandidátky bude Václav Šmíd,“
potvrdil exkluzivně pro Večerník Jaroslav Šlambor. „Hlavním cílem pro naši
stranu je samozřejmě pokusit se ve
volbách uspět. Jinými slovy, získat takový počet mandátů, který by umožnil
ovlivňovat dění ve městě v intencích
programu KSČM. A ještě jinak. Prosazovat cokoli bez dostatečné podpory
občanů projevené ve volbách je zhola
nemožné, respektive i nemyslitelné.

Něco jiného je mít super program, ale
něco zcela jiného mít politickou sílu
alespoň něco z něj prosadit,“ řekl dále
Jaroslav Šlambor, kterého se Večerník
zeptal, proč právě on odmítl nabídku
stát se lídrem kandidátky prostějovské
KSČM? „Ono ani nešlo o odmítnutí,
předem jsem deklaroval, že nechci do
voleb jít z pozice lídra. Těch důvodů,
které vyústily v toto rozhodnutí, je
samozřejmě vícero. V minulosti jsem
se angažoval poměrně významně,
včetně voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu. Myslím, že je čas předat
štafetu někomu dalšímu, zkušenost je
nepřenosná. Na rovinu říkám, že práce ve vedení města není, kvůli situaci
v zastupitelstvu, vůbec jednoduchá. Je
to kvůli doslova destruktivní činnosti některých opozičních zastupitelů
a potažmo i různých ´aktivistů´. Co si
musí dnes nechat politik líbit, aniž by
se sám mohl efektivně bránit, je mnohdy až absurdní. Zažil jsem toho v životě
i v politice poměrně dost, ale bude-li
tento trend pokračovat, a říkám to ne-

rad, nic dobrého nás nečeká. Nejsem
si jistý, zda právě tahle potencionální
perspektiva až nenávistné konfrontace
je pro mě v dané etapě života to pravé
ořechové. Takže na kandidátce určitě
budu a ostatní je vis maior,“ (vyšší moc
- pozn. red.),“ nechal průchod svým
pocitům Jaroslav Šlambor.
Podle předsedy zastupitelského
klubu KSČM v Prostějově bude
předvolební kampaň komunistů
opět skromná. „Řeknu svůj názor.
Dlouhá léta jsme zvyklí na skromné, možná by bylo příhodnější říci
velmi skromné, kampaně. Financí je
poskrovnu a tomu musí odpovídat
i její průběh. Víte, peníze zmůžou,
zvláště dnes, velmi mnoho. Skoro se
chce říci všechno. Ale naštěstí jsou
i věci, kde nezmůžou vůbec nic. A to
je tak trochu i naše šance. Kdo netrpí
předpojatostí a je schopen alespoň
určité míry kritického myšlení, musí
připustit, že naší snahou je posunout
věci veřejné tak, aby byly ku prospěchu pokud možno nám všem. Shr-

   

nuto, lidé většinu z nás znají, naše
názory na správu věcí veřejných jsou
dlouhodobě konzistentní. Že jsme
schopni konstruktivní spolupráce,
jsme nakonec prokázali v období,
jehož závěr se pomalu blíží,“ uzavřel
podrobnou sondu do příprav KSČM
na komunální volby v Prostějově Jaroslav Šlambor.
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Máte o týden navíc! Nakonec až v přespříštím vydání, tj. v pondělí 14. května, budete moci hlasovat v prvním semifinálovém kole naší tradiční
soutěže „O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“, která letos píše své osmé pokračování. Máte tedy více času nahlásit jednotlivé maturitní třídy, které mohou stejně jako v předešlých letech vyhrát atraktivní ceny jako například výlet na hrad, lístky na koncert, bednu
šampaňského, bečku piva a spoustu dalších dárkových předmětů. Stačí zaslat fotografii tabla doplněnou o lokaci, kde je k vidění, na e-mailovou
adresu editor@vecernikpv.cz a vše ostatní již nechte na nás. Vězte, že neprohloupíte...
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Tři vítězné třídy od nás obdrží například
lístky na vybraný koncert u plumlovské
přehrady, sadu kvalitních vín, basu piv,
dárkové poukazy, předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a celou řadu
dalších skvělých cen. Celkovým vítězům
zařídíme výlet na hrad, a chystáme také
jedno hodnotné překvapení! O tom ale až
příště…

Výsledky prvního semifinálového kola zveřejníme v následujícím vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, tj. v pondělí 21. května. Do finálového
kola postoupí vždy tři tabla s nejvyšším počtem hlasů.
Velké finále odstartuje v pondělí 28. května a hlasovat v něm budete moci
celých 14 dní. Konečné výsledky budou známy v pondělí 11. června!

Hlavní partner
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Partnerské školy GJW
Leppävirran lukio,
Leppävirta, Finsko
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NIKDO
TADY
NEPRACUJE!
Množí se stížnosti občanů na rekonsturkci Brněnské
PROSTĚJOV Již předminulou neděli 22. dubna měla
být ukončena první etapa
rekonstrukce Brněnské ulice
v Prostějově. Práce tady ale na
prvním úseku od Wolkerovy
ulice po rondel u nemocniční
zdi i nadále pokračují. Šéf odboru dopravy prostějovského
magistrátu Miroslav Nakládal
Večerníku vysvětlil, že o konec
etapy nejde, zmíněný úsek
prý přesto volně přechází do
etapy druhé. Nespokojení občané z Okolí Brněnské ulice ale
bombardují redakci Večerníku
stížnostmi.

Michal KADLEC
„Chci upozornit, že hlavní výpadovka na jih z Prostějova je uzavřená do
konce června, a nevím, kdo uzavřel
takovou smlouvu, když se na opravách nic neděje. Denně tudy procházím a občas udělám fotku. Přitom
v Rožnově opravili výpadovku přes
noc! Tady v Brněnské ulici na úseku
dvě stě metrů se strhl povrch, navezl materiál a nikdo tu nepracuje, ani
ráno v sedm hodin, ani odpoledne
o půl čtvrté,“ postěžoval si Karel Mlčoušek z Prostějova. A naší redakci
poslal zmíněné snímky, z nichž je patrné, že staveniště je po většinu dne
skutečně prázdné. „Na těch fotkách
je vidět, že za čtrnáct dní se v Brněnské ulici nic moc nezměnilo,“ připomíná čtenář Večerníku.
Na průběh rekonstrukce jsme se
chtěli zeptat zástupce hlavního investora. Náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro dopravu Jan
Zahradníček však byl pracovně za-
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Apel na ŘSD:

Opravte estakádu!
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neprázdněn. „Mám tuto středu druhého května s panem náměstkem
schůzku v Národním domě v Prostějově. Budu s ním projednávat
průběh rekonstrukce Brněnské ulice
a určitě se dostaneme i k upřesnění
harmonogramu prací. Podle mého
názoru jsou ale rekonstrukční práce
dobře, věřím v dodržení všech termínů,“ uvedl náměstek prostějovské
primátorky Pavel Smetana.
K tématu se vyjádřil vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.
„Sice bylo avizováno, že první etapa rekonstrukce Brněnské ulice má skončit
dvaadvacátého dubna, ale neznamenalo to, že bude alespoň první úsek od
křižovatky s Wolkerovou ulicí po rondel u bývalé nemocnice v tento den
otevřen. To zřejmě veřejnost špatně
pochopila. Na tomto úseku pokračují
práce i nadále, musí se totiž dodržovat veškeré technologické postupy do
doby, než se natáhne nový asfaltový

koberec. Chvíli to ještě potrvá, tento úsek tedy volně přechází do etapy
druhé, která skončí šestadvacátého
června,“ upřesnil Miroslav Nakládal
s tím, že právě do letních prázdnin by
se motoristé měli dočkat otevření prvního úseku Brněnské ulice.

Po středeční schůzce náměstka
primátorky Smetany s náměstkem
hejtmana Zahradníčkem přinese
Večerník v příštím vydání podrobnější informace k harmonogramu
rekonstrukce Brněnské ulice v Prostějově.
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PROSTĚJOV Na základě fotografií pořízených čtenáři Večerník
před dvěma týdny zveřejnil reportáž o otřesném stavu estakády
Haná. Dálniční most se doslova
rozpadá před očima, na což nyní
zareagovalo také nejvyšší vedení
magistrátu. To již apelovalo na
Ředitelství silnic a dálnic, aby neduhy neprodleně opravilo. Hrozí
totiž nebezpečí jak řidičům, tak
i chodcům a cyklistům pohybujícím se pod mostem!
Obavy o bezpečnost motoristů,
cyklistů i pěších byly důvodem upozornění na nedobrý stav dálničního
mostu na D46 především v Kralické
ulici, které vedení města Prostějova
zaslalo Ředitelství silnic a dálnic ČR.
„Není možné, abychom souhlasili
s tím, v jakém stavu se most nachází.
Jde o bezpečnost a zde se obáváme, že
by mohlo dojít k ohrožení lidí. Proto

jsme přistoupili k apelu na majitele
mostu a žádáme urychlenou opravu,“
uvedla prostějovská primátorka Alena Rašková (ČSSD).
Ředitelství silnic a dálnic ČR před
dvěma týdny vůbec nereagovalo na
dotazy Večerníku, primátorce Raškové ale odpověď přišla. „Na tento
i další mosty naše správa zpracovává
projektové dokumentace na celkovou opravu. Vzhledem ke zhoršení
jejich stavu v posledním období jsme
vypsali výběrové řízení na okamžité
sanační práce. Zhotovitel je již znám,
přesto jsme místo nad autobusovou
zastávkou a cyklostezkou v Prostějově zajistili sítěmi proti odlupu zvětralých částí nosné konstrukce. Samotné
sanační práce začnou bezprostředně
po podpisu smlouvy a předání staveniště zhotoviteli,“ slíbila za technický
dozor Ředitelství silnic a dálnic - správa Olomouc Ivana Švecová. (mik)

Po čtvrtečním napadení skončila
oběť s otřesem mozku v nemocnici

18042710440

PROSTĚJOV Oba účastníci konfliktu se znají zhruba pět let, ani tato
skutečnost však nezabránila fyzickému napadení, k němuž došlo ve
čtvrtek 26. dubna v Prostějově. Celý
příběh má zajímavé pozadí...
„Bydleli jsme v paneláku na ulici Jana
Zrzavého. V době, kdy jsem se tam
nastěhoval, tak on tam už žil. Na přelomu letošního roku však musel byt
kvůli neplacení nájmu opustit a skončil
jako bezdomovec. Často bývá k vidění ve Zlaté bráně a přespává například
i u bankomatu České spořitelny,“ nastínil Večerníku celou situaci šestačtyřicetiletý Roman V., který svého známého
potkal ve čtvrtek kolem devíti hodin

ráno právě před obchodním centrem
ve středu města. „Začal na mě pokřikovat, ať mu dám patnáct tisíc. Tvrdil
mi, že tuto částku zapaltil zástupcům
domovní správy, aby mě přijali na
byt v Zrzavého ulici. Něco takového
je ovšem nesmysl. On si to však zřejmě
vsugeroval do hlavy a sám tomu věří,“
vyjádřil se Roman, na něhož měl jeho
známý po celou dobu pokřikovat i to, že
„je spodina a patří do ubytovny v Olomoucké ulici“.
Konflikt obou mužů vyvrcholil o kus
dál, v Trávnické ulici. „Začal mě mlátit
pěstmi do hlavy. Já se nijak nebránil. Někdo z kolemjdoucích zavolal strážníky,
kteří jej zadrželi. Mě odvezli sanitkou do
nemocnice. Podepsal jsem revers, ale
doma jsem neustále zvracel a špatně viděl na oko, tak jsem skončil v nemocnici

znovu,“ popsal napadený, podle něhož
se v případě Pavla Z. nejednalo o první
podobný útok. „Jednou už mě napadl.
Je tomu asi tak dva roky. Víte, on má
psychické problémy. Od doktora má
předepsané prášky, ale nebere je. Podle
toho, co mi říkali strážníci, tak už s ním
i oni měli mnohokrát co do činění,“ prozradil ve svém vyprávění muž, který byl
o víkendu z nemocnice propuštěn do
domácího ošetřování.
Podle exkluzivních informací Večerníku by se Pavel Z. měl v centru města
pohybovat velmi často. „Dělá tu nepořádek, obtěžuje návštěvníky, dojídá
jídla po lidech v obchoďáku a ještě řadu
dalších nepěkných věcí,“ potvrdila nám
jedna za zaměstnankyň.
Celou záležitostí se má po oznámení od
strážníků zabývat Policie ČR. (mls)
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RYCHLÝ
NÍK

TRAPAS SE ZÁCHRANOU ČLOVĚKA
Večerníku se ozvali svědci: „Nestojíme o slávu,
ale tvrzení policie nás urazilo a rozčílilo...“

PLUMLOV Tak to je pořádný trapas hraničící s ostudou pro
ty, kteří mají ve svém názvu heslo POMÁHAT A CHRÁNIT!
V minulém čísle Večerník zveřejnil informace sdělené na tiskové konferenci vedení prostějovské policie. Její představitelé tam vyzdvihovali čin mladého podpraporčíka Čajkoviče
z Plumlova, který měl zachránit lidský život. Jenže, jak tvrdí
svědci, všechno bylo trochu jinak...
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal KADLEC
Spor, který je v tomto případě nanejvýš
trapný. Na druhé straně ale pochopitelný. Emoce vzplály poté, co nejen
Večerník zveřejnil informace z tiskové
konference Územního odboru Policie
ČR v Prostějově o záchraně jednapadesátiletého motorkáře, který zkolaboval 31. března v ulici V. B. Plumlovské
v Plumlově. Vedení prostějovské policie
pělo chvalozpěvy na mladého podpraporčíka obvodního oddělení v Plumlově Františka Čajkoviče. Podle slov
jeho nadřízených to byl právě on, kdo
motorkáře masáží srdce oživil a předal
lékařům. Od té chvíle se na sociálních
sítích objevovalo jedno svědectví za
druhým, které poukazovalo na fakt, že
všechno bylo úplně jinak a policista se

lidově řečeno chlubí cizím peřím! A přitom Čajkovič už byl navržen na medaili
policejního prezidenta za statečnost.
Redakci Večerníku od začátku minulého týdne zasypávali svými vyjádřeními
a protesty mnozí svědci celé události,
která se podle nich vyvíjela úplně jinak...
„Je nestoudné, když se někdo chlubí
tím, co vykonali jiní! Pan Čajkovič
přijel už takzvaně k hotovému, život
motorkáři vrátili přítomná zdravotní
sestra, její manžel a další motorkáři,
ti všichni se střídali v náročné masáži srdce. Je neuvěřitelné, že policista
a jeho nadřízení si přisvojují takové
zásluhy na záchraně člověka,“ jsou
vzteky bez sebe lidé, kteří podle všeho jednapadesátiletého motorkáře
poblíž Podhradského rybníka skutečně zachránili.
Večerník se s motorkáři i obyvateli
ulice V. B. Plumlovské v Plumlově setkal osobně v pátek odpoledne v autokempingu Žralok. Z jejich emočně
vedených výpovědí bylo patrné, že

Do Plumlova se " #$%& 

17040710404

PLUMLOV „Děvčata, pomalu začněte oprašovat svá košťata!“ připomínají
organizátoři Sletu čarodějnic v Plumlově. V pondělí 30. dubna nás čeká tradiční akce, kterou pořádá Spolek Plumlovských nadšenců. Čarodějnice a čarodějové se budou moci slétávat do Kempinku Žralok v Plumlově od 16:00
hodin. Celá akce potrvá až do pozdních večerních hodin.
„Slet čarodějnic na Plumlově bude opět velkolepý. Těšit se můžou jak děti, tak i dospělí. Nebude nouze ani o skvělou muziku. Máme pro vás připravený koncert celkem čtyř skvělých kapel,“ sdělují organizátoři akce. A rozhodně se nemýlí v tom, že
letošní plumlovský Slet čarodějnic bude velkolepý. Mimo jiné na něm totiž uvidíte
Vojtu Kotka, kapely Kabát revival Morava, Jaksi Taksi a hlavně Wohnout.
Letošní již 18. ročník Sletu čarodějnic bude zahájen v 16:00 hodin. Čtvrthodiny nato uvidíte zábavný program Čarodějnice v akci a další čtvrthodinu poté
zase Zelínin čarodějnický víceboj. V 17:00 hodin se pak dočkáte známého
herce Vojty Kotka a jeho root-rockové kapely Th!s. Následující hodinu bude
vyhlášena miss malá čarodějnice a v 18:30 hodin budete žasnout nad orientální fakírskou show. V 19:30 hodin odstartuje očekávaný koncert známé české
rockové skupiny Wohnout. Od 21:00 hodin se můžete těšit na působivou ohnivou show a ve 21:15 hodin, až padne soumrak, se konečně dočkáte pálení
čarodějnic. O půl desáté pak ještě vystoupí kapela Jaksi Taksi a od jedenácti
hodin večer se nakonec představí Kabát revival Morava.
Po celou dobu bude zajištěn rozsáhlý stánkový prodej. Najdete tam občerstvení mastné, slané i sladké a na pití spoustu čarodějných lektvarů. Vstupné na
akci činí pro dospělé 100 korun, pro děti 30 korun a děti do šesti let mají vstup
zdarma. Akce se bude konat za každého počasí. V případě deště jsou zajištěny
party stany. Parkovat můžete na louce u rybníka, asi 400 metrů od areálu, kde
se akce uskuteční.
(tem)

podpraporčík Čajkovič neměl na oživování jedenapadesátiletého muže, který
dostal kolaps, prakticky žádnou zásluhu. „Cítím velké znechucení z toho,
jak záchranu motorkáře prezentovala
policie! Celá záležitost se odehrála
přímo před mým domem. Díval jsem
se z okna a viděl, jak muž na motorce
byl opřen o moje auto. Vyběhl jsem za
ním a hned jsem poznal, že s ním není
něco v pořádku. Byl v bezvědomí, a tak
jsem začal jeho bezvládné tělo sundávat
z motorky. Asi za půldruhou minutu se
na místo sjeli další motorkáři, kteří měli
na Žraloku akci. Muže jsme společně
položili na zem. Jakmile jsme mu sundali helmu, viděli jsme, že je celý fialový
v obličeji. Jedna paní se svým manželem mu okamžitě vytáhli zaskočený
jazyk z pusy a pak zahájili masáž srdce,“
popsal první okamžiky záchrany jednapadesátiletého muže Tomáš Urbanec
z Plumlova.
Onou dámou, která vytáhla motorkáři jazyk z úst, byla Lenka Marečková, zdravotní sestra z jednotky
intenzivní péče Fakultní nemocnice
v Brně. Společně s manželem a dalšími motorkáři se střídali ve velmi fyzicky náročné masáži srdce.
A úspěšné, což je ve sporu velice
podstatné. „Ano, byla jsem přímým
účastníkem. Zachránění lidského ži-
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vota mi přišlo jako samozřejmá záležitost, tak jsem neočekávala žádné další
poděkování. Z novin a televize jsem se
pak dozvěděla, že pána zachránil místní
policista, a upřímně mě to velmi překvapilo. V době příjezdu sanitky sice
policista pokračoval v masáži srdce, ale
až po zhruba patnácti minutách od zahájení jeho záchrany,“ tvrdí Lenka Marečková a pokračuje: „Muže jsme začali
resuscitovat já a přihlížející motorkáři
v čele s panem Koudelkou, jelikož pán
měl zástavu srdce a nedýchal. Prováděli
jsme uvolnění dýchacích cest a nepřímou srdeční masáž. Kdybychom čekali na příjezd Policie ČR a záchranné
služby, tak by s největší pravděpodob-

Floriánské
slavnosti v Plumlovì
Plumlov (mls) - Město Plumlov
a 9. okrsek SDH pořádají Floriánské slavnosti, které se budou konat
v sobotu 5. května. Program bude
zahájen ve 14:00 hodin slavnostní
mší svatou v kostele Nejsvětější
Trojice v Plumlově. Slavnostní
průvod Plumlovem za doprovodu kapely Krumsíňanky se vydá
na svoji pouť o hodinu později.
V 15:15 hodin se zastaví u sochy
sv. Floriána na náměstí v Plumlově,
od 16:00 hodin bude zahájena výstava historické i novodobé hasičské techniky v kempu Žralok. Těšit
se můžete i na vystoupení krojovaných dětí ze souboru Plumlováček.
I letos bude k mání nejlepší hasičský guláš v historii SDH.

Pøestaví kotelnu

ností nepřežil nebo by došlo k poškození mozku. Velmi mě mrzí, že je vyzdvihován pouze někdo, kdo navázal
krátkou dobu na naši práci v době, kdy
již postižený téměř reagoval a námi byl
přiveden k vědomí! Celou dobu záchrany jsem klečela u jeho hlavy, držela jsem
mu čelist a uvolňovala dutinu ústní. Tak
jsem viděla zorničky a jejich reakci, jsem
zdravotní sestra, tak to mohu posoudit.
Nechci ocenění, ani uznání pro všechny
zúčastněné, o to tu nešlo, ale chci, aby se
toto nestalo dalším případným účastníkům dopravních nehod, protože pak
by mohli pouze čekat na příjezd Policie
ČR a bohužel nepřežít!“
>>>dokončení na straně 13
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Pro sraženého cyklistu

přiletěl vrtulník
BRODEK U PROSTĚJOVA Minulé úterý 24. dubna před šestnáctou hodinou došlo v křižovatce ulic
Císařské, Husovy a Salajky v Brodku u Prostějova
k dopravní nehodě osobního automobilu s cyklistou.
Mladý muž byl těžce zraněn a vrtulníkem byl přepraven do Fakultní nemocnice Olomouc.
„Čtyřiadvacetiletá řidička Škody Fabie v křižovatce odbočovala vlevo do vedlejší ulice Husovy, přičemž z dosud přesně
nezjištěných příčin došlo ke střetu s dvaatřicetiletým cyklistou, jedoucím ulicí Císařskou v opačném směru od obce
Drysice,“ popsal tvrdou srážku František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. „Při
čelním střetu cyklista utrpěl zranění, se kterým byl leteckou
záchrannou službou transportován do Fakultní nemocnice
Olomouc. Ke zranění dalších osob nedošlo. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na osmdesát tisíc
korun,“ popsal újmy policejní tiskový mluvčí.

11

Protivanov (mls) - V městysi
Protivanov připravují projekt na
přestavbu bývalé kotelny místní
mateřinky na garáže a sklady včetně sociálního zařízení pro zaměstnance úřadu a stavbu přilehlé zpevněné plochy s oplocením. Prostory
v areálu mateřské školky by v budoucnu měly sloužit ke skladování
techniky ve vlastnictví obce.

Rally Vyškov zavøe silnici
Brodek u Prostějova (mls) Tuto sobotu 5. května od 9:00 do
19:00 hodin bude uzavřena silnice
z Brodku u Prostějova ve směru na
Sněhotice a Podivice. Důvodem
bude konání XXVI. ročníku Rally
Vyškov pořádaného Hanáckým
rally klubem.

Postaví další halu
Olšany u Prostějova (mls) - Olšanská společnost Mürdter Dvořák
se zabývá úpravou plastů v oblasti
automobilového průmyslu. Firma
se aktuálně velmi dynamicky rozvíjí. Důkazem je i plán na výstavbu
další výrobní haly, která bude propojena se stávající halou nástrojárny
a skladem.

Šatny dostanou
novou støechu
Pivín (mls) - Na novou horní konstrukci u šaten se mohou těšit fotbalisté z Pivína. Stávající plochou
střechu nahradí nová sedlová střešní
konstrukce ze sbíjených dřevěných
vazníků. Nová bude pokryta moderní
krytinou.
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U řidičky vozidla policisté alkohol vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. „U cyklisty byl ke zjištění ovlivnění
alkoholem nařízen odběr krve. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil
Kořínek.
(mik)

  gg

Regionální muzeum Dobromilice
zve na výstavu výtvarné skupiny
z Rovenska Naslise. Expozice bude
obsahovat nejen malby vytvořené
olejem, akrylem či pastelem, ale i fotografie. Vernisáž výstavy proběhne
v pátek 4. května od 17:00 hodin.
Výstava bude otevřena každou neděli i ve čtvrtek od 15:00 do 17:00
hodin, v úterý od 9:00 do 12:00 hodin. Potrvá až do 27. května.

region
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NEZAMYSLICE V pátek 20. dubna
po třinácté hodině došlo na silnici
mezi Nezamyslicemi a Těšicemi k dopravní nehodě osobního a nákladního automobilu. Šofér „osobáku“
výrazně poškodil kabinu řidiče kamionu, ovšem z místa nehody ujel. Pátrá
po něm policie.
„Podle řidiče nákladního automobilu
měl dosud neznámý řidič s nezjištěným
osobním vozidlem při projíždění táhlou
pravotočivou zatáčkou přejet částečně do protisměru, kde se bočně střetl
s protijedoucím kamionem s návěsem.

18042410427
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ka. Děti ale zůstaly statečné a naštěstí
se díky protiléku proměnila zase brzy
zpátky a mohla tak studentům předat
své obsáhlé vědomosti o bylinkách.
Nejdříve Filoména dětem vysvětlila,
jak si mohou namíchat čaj na spaní
nazvaný Jako na obláčku, poté si to
všechnny pod dozorem rodičů vyzkoušely. O tom, že blonďatá kouzelnice bylinkám rozumí, přesvědčila
všechny stejně hladce, jako o tom, že
kouzla psát neumí. Ukázalo se totiž,
že sepsala špatné levitovací kouzlo
a tak se Fištróně nepovedlo přimět
svíčku levitovat. To však legraci nezkazilo a snaživí žáci se rádi přemístili
ke druhému stolečku, aby je čarodějky naučily vyrobit si magický amulet
pro štěstí.

  "

BYLI JSME
U TOHO

Po dokončení amuletu se děti oficiálně staly čaroději a čarodějnicemi III.
kategorie. Od Fištróny a Filomény
dostaly také čestný čarodějnický diplom. „Akce byla báječně připravená,
nejen my, ale i ostatní byli určitě spokojení. Jezdíme sem pravidelně na výlety na kolech a zlákaly nás právě Lekce
kouzlení, když budou ty čarodějnice,“
prozradila večerníku Eva Vorbergerová,
maminka sedmileté novopečené čarodějnice Kristýnky. Nebyly jediné, kterým se akce líbila. „V průběhu dne jsme
slyšeli od rodičů i dětí pozitivní reakce, je
vidět, že se akce líbila. Zda se bude konat i příští rok, není zatím jisté, protože
pálení čarodějnic bude hned po Velikonocích. Nechme se překvapit,“ usmála se
Lenka Faltýnková.
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FOTOGALERIE

Také v letošním roce se naše ZŠ a MŠ T.
G. Masaryka v Brodku u Konice zapojila do úklidových prací v přilehlých obcích
při příležitosti Dne Země. Žáci a jejich
učitelé se stali v pátek 20. dubna součástí celorepublikového projektu Ukliďme
svět, ukliďme Česko.
Hlavním cílem tohoto projektu je uklidit
černé skládky a nepořádek. Je to akce
dobrovolnická. U jejího zrodu stál Svaz
ochránců přírody, a to už v roce 1992. Do
úklidových akcí se zapojují lidé ze všech
koutů České republiky. Uklízejí školáci,
politici, úředníci, skauti, děti z dětských
domovů, vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti, pejskaři, pankáči,… Prostě
všichni, na koho si vzpomenete. Uklízí se
společně v jeden den. Protože v pátek 13.
dubna 2018 zrovna pořádně pršelo, celá
akce se na naší Základní škole v Brodku
u Konice přesunula o týden později. Žáci
uklízeli v obcích Brodek u Konice, Suchdol, Jednov, Labutice, Lipová, Hrochov,
Skřípov, Lhota u Konice. Skupinky žáků
se sešly se svými učiteli ráno v osm hodin
většinou u obecních úřadů, kde na ně
čekali páni starostové a paní starostka.
Ještě pár důležitých bezpečnostních pokynů, každému účastníkovi rozdat malé
občerstveníčko a mohlo se vyrazit do terénu. Za doprovodu paní učitelek a pana
učitele všichni žáci pojali tuto akci velmi

popisují zcela jinak. V pátek odpoledne
přišla reakce. „Není pravda, že bychom
podíl dalších osob na záchraně života
motorkáře v Plumlově nezmínili.
Bohužel jsme v době konání tiskové
konference o těchto dvou osobách
neměli prakticky žádné informace,
proto jsme jejich podíl na této úspěšné
akci mohli opravdu jen zmínit. Tento
problém byl však již vyřešen. Totožnost
obou zachránců máme a jsme s nimi
v kontaktu. Jsme velice rádi, že takoví lidé jsou mezi námi a bude nám
ctí ocenit i je. Toto ocenění přijde
v následujících dnech a zástupci médií
o něm budou samozřejmě informováni,“ uvedl František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Jak celý spor nakonec dopadne?
Přijmou praví zachránci policejní
ocenění? Večerník bude celou kauzu
i nadále sledovat.

silnici mezi Stínavou a Vícovem, kde
se srnec střetl s automobilem značky
Ford. Obě dopravní nehody se obešly
bez zranění osob a alkohol u řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami,“ prozradil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Oba srnci na místě uhynuli a převzali
si je zástupci místních mysliveckých
sdružení. „Výše způsobené hmotné
škody byly předběžně vyčísleny na
dvaapadesát tisíc korun v případě nehody Fiatu a na osmadevadesát tisíc
korun v případě Fordu,“ doplnil František Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOVSKO Není týdne,
aby na silnicích Prostějovska nedocházelo ke srážkám vozidel se
zvěří. Ten minulý nebyl bohužel
výjimkou. Policisté tentokrát šetří
dvě nehody, při nichž byli dva srnci
usmrceni. Škody dosahují desítek
tisíc korun.
Ve středu 25. dubna během dopoledne policisté skupiny dopravních nehod vyráželi ke dvěma oznámeným
střetům se zvěří. „O půl deváté ráno to
*! 01&%  33   4 5 !6 5') byl střet dodávky Fiat se srncem na ko))!-7)   78 6 
7\;PBP B 
munikaci mezi Dubem nad Moravou
zodpovědně. A tak se pytle na odpadky Akce na naší škole měla především za a Prostějovem. O dvě a půl hodiny
brzy začaly plnit všemožným haram- cíl žáky skrze vlastní zážitek poučit později pak ke stejné události došlo na
pádím, které nezodpovědní lidé během o závažnosti problému černých sklácelého roku kolem sebe bez rozmyslu dek a odpadů v přírodě, oživit témata
odhazovali. Nejčastěji to byly plechovky, diskuzí o odpadech a recyklaci, a takpapíry, staré hadry, smaltované nádobí, to vlastnímu vzniku černých skládek
sklenice, pneumatiky atd. Všichni se řídili předcházet. Páteční školní akce Ukliďpokyny vyučujících, pracovali v rukavi- me svět, ukliďme Česko v Brodku
cích, aby nedošlo k nějakému vážnému u Konice a v přilehlých obcích nebyla
poranění. Bezpečnostní vesty byly samo- jenom o úklidu, vzájemné spolupráci
zřejmostí. Počasí všem přálo, a tak šla mezi spolužáky, ale i o tom, že všichpráce hezky od ruky. Někteří žáci po cestě ni zúčastnění kolem sebe poznávali
nakoukli do dvorků či zahrad svých spo- a vnímali krásu probouzející se jarní
lužáků, aby se podívali na malá, právě na- přírody. Ti, co jednou uklízeli, nepořározená mláďátka. Jedna skupinka žáků, dek kolem sebe a v obcích dělat snad
která uklízela přímo v Brodku u Konice, si nebudou. Uvidíme příští školní rok!
po dobře vykonané práci zahrála na místRenata Fialová, učitelka ZŠ a MŠ
ním hřišti za odměnu fotbálek.
T. G. Masaryka, Brodek u Konice

Ekologická výchova v praxi aneb
jak se uklízelo v Brodku u Konice
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pravní nehodě dvou osobních automobilů. Podle prvotního šetření
se sedmatřicetiletý řidič vozu Škoda
Fabia z důvodu věnování pozornosti předjížděnému cyklistovi naopak
nevěnoval vozidlu Ford před sebou
a zezadu do něj narazil. Následně

i
nemocnic
zranìní v

TØI

Místo nehody řidič osobního automobilu opustil. Zranění osob ani škoda na
osobním vozidle nebyly zjištěny. Újma
způsobená na nákladním automobilu
byla předběžně vyčíslena na čtyřicet tisíc
korun,“ poznamenal František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Alkohol byl u řidiče nákladního vozidla
vyloučen provedenou dechovou zkouškou. „Příčiny, okolnosti, míra zavinění
a totožnost řidiče osobního automobilu
jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal
mluvčí policie.
(mik) DRŽOVICE Jednomu se vyhnul,
do druhého to zezadu napálil. Šofér
škodovky podle všeho chyboval
v Olomoucké ulici na katastrálním
území Držovic, když si při jízdě
všímal více cyklisty než auta jedoucího před sebou. Po srážce byly tři
zraněné osoby převezeny sanitkou
do nemocnice.
„Ve čtvrtek 26. dubna po šestnácté
hodině došlo v Držovicích k dodošlo ke zranění tří osob, které byly
převezeny do prostějovské nemocnice. Byli to řidič a spolujezdec z vozu
Škoda a spolujezdkyně z Fordu.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na osmdesát tisíc korun,“ uvedl František Kořínek,

tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření.
(mik)

ředitelství Policie Olomouckého kraje
František Kořínek s tím, že výše způsobené hmotné škody na vozidlech byla předběžně vyčíslena na 330 tisíc korun. Jak dále

dodal, alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. „Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou
předmětem dalšího šetření.“
(mik)
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OLŠANY U PROSTĚJOVA Uplynulý
čtvrtek 26. dubna po třinácté hodině
došlo na dálnici D46 u nájezdu u Olšan
ve směru na Prostějov k dopravní nehodě linkového autobusu s nákladním
automobilem. Škoda na obou vozidlech dosáhla výše 350 000 korun.
„Z dosud přesně nezjištěných příčin došlo
ke střetu pravého boku autobusu s levým
bokem nákladního automobilu značky
Man, které bylo naraženo na pravá svodidla. Řidič autobusu utrpěl zranění, se
kterým byl převezen do prostějovské nemocnice, ke zranění dalších osob nedošlo,“
poznamenal tiskový mluvčí Krajského

>>> dokončení ze strany 11
Večerník měl možnost hovořit ještě
s dalšími motorkáři, kteří byli přímo na
místě, kde došlo ke kolapsu jejich kolegy
a kamaráda. „Jel jsem těsně za ním a za
zatáčkou jsem spatřil, jak stojí i s motorkou opřený o auto. Okamžitě jsme všichni
věděli, že je třeba tomu muži pomoci.
Vítězslav Mareček se svojí ženou Lenkou jeli za mnou. Lenka tomu pánovi
vyndala jazyk, já jsem zahájil masáž
srdce. Víťa se pak se mnou střídal. Po
několika minutách se motorkáři vrátila barva a začal dýchat. Přestože jsme
hned na začátku volali na tísňovou linku
záchranné služby, sanitka přijela až
po dvaceti minutách, po další minutě
přistál i vrtulník s lékařem. Onen policista přijel na místo nehody až za sedmnáct
minut, přestože policisté to měli na ono
místo ze své služebny pouhou minutu
chůze! A co je největší ironie, tak na místě
byli dříve než policisté dokonce i dobro-

volní hasiči... Když pan Čajkovič přijel,
muž byl z nejhoršího venku, dokonce
reagoval na vnější podněty. Jak tedy policie může tvrdit, že mu zachránil život?
A ještě ke všemu ho navrhnout na vyznamenání za statečnost? To je výsměch
všem, kteří mu opravdu zachránili život,“
svěřil se exkluzivně Večerníku Miloslav
Koudelka, další z řady zachránců života.
„Připadá mi naprosto neetické chlubit se
něčím, co není pravda. A obzvláště v takových případech, kdy jde o lidský život.
Copak pan podpraporčík Čajkovič nemá
v sobě kousek cti, aby svým nadřízeným
řekl pravdu? To by jako ten, co má
pomáhat a chránit, sakra měl,“ dodal
Koudelka. Postupně se vyjadřovali i další
svědci, víceméně opakovali stejný příběh
a hlavně průběh celé záchranné akce.
Večerník uvědomil vedení prostějovské
policie o množství svědků, kteří
událost se záchranou motorkářova
života ze dne 31. března v Plumově
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ly a také aby se pobavily. A tak jsme se
rozhodli pro Lekce kouzlení,“ uvedla
pro Večerník organizátorka Lenka
Faltýnková, která učila děti kouzlit
v převleku za čarodějnici Fištrónu,
a to za vydatné pomoci své kolegyně

Filomény. Děti se pod jejich vedením
a po absolvování speciálních čarodějnických dílniček v tajemném sklepení staly čaroději a čarodějnicemi III.
kategorie.
450 let stará Fištróna se jako hlavní čarodějnice ve svém řemesle vyznala skvěle, zato její pomocnice
Filoména ani nedokončila školu
kouzlení, protože jí nešly míchat
lektvary. Na druhou stranu se ale
vyznala perfektně v bylinkách, a proto si ji Fištróna stále nechávala jako
svou pomocnou ruku při výuce no& B
vých kouzelníků. Během neustálého
popichování těch dvou se děti učily
jak nasedat na košťata. Poté, co tuto ukázat, jak funguje přeměňovací lekdovednost všichni perfektně ovláda- tvar. Ta se kvůli lektvaru na moment
li, chtěla jim Fištróna na Filoméně přeměnila ve strašidelného vlkodla-
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Zámek v Čechách pod Kosířem opakovaně přichází s novými a originálními akcemi. „Přemýšleli jsme nad
tím, že by bylo hezké uspořádat ‚na
čarodějnice‘ nějakou akci pro děti.
Chtěli jsme, aby si z toho něco odnes-

ČECHY POD KOSÍŘEM Od doby, kdy se mladík jménem Harry
Potter stal mezinárodně nejoblíbenějším hrdinou nejen dětí,
ale i dospělých, popularita čarodějnic a kouzelníků stále stoupá.
A protože nejedno dítko by se taky rádo naučilo čarovat, rozhodli se na zámku v Čechách pod Kosířem uspořádat pro všechny
podobně zapálené děti akci nazvanou Lekce kouzlení. Večerník
u toho samozřejmě nechyběl a taky si trochu zakouzlil...

Aneta DANĚČKOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

Uplynulou neděli předaly svoje vědomosti stovce nadšených dětí

došlo na naši adresu...

aneb jsme
s vámi u toho...

milujeme vecerník
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Minulé úterý 24. dubna v době od
15:00 do 18:00 hodin proběhla
v rámci místní působnosti obvodního oddělení Prostějov 2 dopravně
bezpečnostní akce policistů tohoto oddělení. Během akce policisté
zkontrolovali v obcích na Prostějovsku 87 motorových vozidel a jejich řidičů. Zjistili jedenáct přestupků, které vyřešili na místě uložením pokut
v souhrnné výši 3 100 korun. Další
dva přestupky, řízení pod vlivem alkoholu, budou k dořešení postoupeny příslušnému správnímu orgánu.

Třináct hříšníků

Předminulou neděli 22. dubna před
půlnocí při jízdě na kole využíval
celou šířku komunikace pětadvacetiletý muž v Nezamyslicích. Tomu
policisté změřili hodnoty 1,83 a 1,97
promile alkoholu v dechu. Muž se
změřenými hodnotami souhlasil
a přiznal vypití osmi piv a čtyř odlivek „zelené“. Policisté mu zakázali
další jízdu na kole a celý případ předali správnímu orgánu k dořešení.
Tam hrozí muži za přestupek proti
bezpečnosti silničního provozu pokuta až do výše dvaceti tisíc korun.

Cyklista pod parou

Hned dvakrát se měl dosud neznámý pachatel nezjištěným způsobem
zmocnit platební karty sedmačtyřicetileté ženy z obce na Prostějovsku.
Pomocí karty měl v pátek 13. dubna
provést tři výběry v celkové výši 10
000 korun a o týden později v pátek
20. dubna pak ještě jeden výběr ve
výši 9 600 korun. Po neoprávněných
výběrech se karta měla vždy vrátit její
majitelce, která její dočasné zmizení
nezjistila. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního
prostředku a přečinu krádeže, za což
pachateli v případě dopadení hrozí až
dva roky vězení.

Kdo si „půjčil“ kartu?
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rozhovor Večerníku

„KOLEGA MĚ OŽENIL S DCEROU RUSKÉHO DŮSTOJNÍKA“
I bytostného mystifikátora Jiřího Lábuse se kdysi podařilo pořádně vyvést z míry...

PROSTĚJOV „Humor je sůl země
a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý,“ napsal Karel
Čapek. Jeden z nejvýraznějších
českých herců Jiří Lábus (na snímku) je z tohoto pohledu prosolen
více než dobře. Přestože si ale ve
svých osmašedesáti letech udržuje i nadále neobyčejnou duševní
svěžest, také on už začíná myslet
na vzdálenou budoucnost. Jak totiž mimo jiné přiznal, při četných
debatách v domovech důchodců
pokukuje po tamních sestřičkách,
aby si tak vyhlédl to správné zařízení, v němž dožije svůj neuvěřitelně
bohatý a pestrý život... Někdejší hvězda pořadu ´Možná přijde
i kouzelník´ navštívila před pár
dny Prostějov, když byl jedním ze
vzácných hostů slavnostního vyhlášení ankety Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury
2017, které se konalo na prknech
Městského divadla. A právě tam
jsme měli možnost tohoto starého
mládence chvíli před samotným
večerem vyzpovídat.

„Tak Božena má samozřejmě nejraději
kulturu jídla. Ne nadarmo ve školní
jídelně připravuje nejrůznější dobroty,
které pak krade. (úsměv) Ráda by si to
tady prohlédla, divadlo by se jí jistě líbilo
a někdy by sem přišla na nějaký muzikál
či operetku.“
ƔƔ Myslíte, že by všem těm umělcům něco vzkázala?
„Ona by jim vzkázala, aby tvořili něco,
čemu bude rozumět. Ale to v jejím případě není vůbec jednoduché...“ (smích)

Krize s Oldřichem Kaiserem?
Nic takového jsme zatím neměli.
Oba jsme totiž velmi tolerantní lidé,
takže nás nic podobného nepostihlo.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
ƔƔ Kdy jste byl v Prostějově naposledy?
„Už to bude více jak dva roky. Nicméně
do vašeho krásného divadla pravidelně
jezdím s Ypsilonkou či s divadlem Kalich. Věřím, že se tady zase někdy ukážeme.“
ƔƔ Tentokrát jste přijel na předávání
Cen Olomouckého kraje v oblasti
kultury. Umím si představit, co si pro
takovou příležitost připraví zpěvák
nebo tanečník. Co však na pódiu
předvede herec?
„Já jsem si nic nepřipravil, pouze vím,
komu mám cenu předat. Jsem však sám
zvědavý, co si na mě připravil moderátor
večera Marek Eben. Je to ovšem můj kamarád a dlouholetý kolega z Ypsilonky,
takže se na něj můžu plně spolehnout,
že nepůjde o nic nepříjemného.“
ƔƔ Myslíte, že by podobnou cenu
mohl dostat básník Mirko Hýl známý z nekonečného rozhlasového
seriálu o rodině Tlučhořových?
„No, jéje! Ten na ni už léta čeká. Ale
protože žije v Praze, tak by to musela být
Cena města Prahy. On pořád něco píše,
takže si myslím, že by si ji za tu dlouhou
dobu snad i zasloužil...“
ƔƔ Představme si, že by dorazila Božena Tlučhořová z téhož seriálu. Jaký
ona má vztah ke kultuře?

Foto: Martin Zaoral

Pernštýnské nám. 176/8,
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ƔƔ Je o vás známo, že
s velkou chutí vstupujete do situací, ve
kterých nemáte co
dělat. Například jste
se vloudil do jedné
inscenace divadla
Na zábradlí, kdy
jste na pódiu
představoval postavu, která do hry vůbec nepatřila...
„Ano, to bylo na Silvestra. Ta hra se jmenovala Pták a hrál
tam Olda Kaiser.
Tehdy nikdo netušil,
že to udělám. Šlo o to,
že rodina se sešla k obědu a chystala se jíst připravené špagety. Já jsem přišel na
scénu jako jejich soused, snědl
jsem jim špagety, zazpíval operní
árii a odkráčel jsem.“ (směje se)
ƔƔ Tak to byla celkem malá role velkého jedlíka...
„Ano, role to byla možná malá, ale výrazná. Diváci mě po představení hledali v programu, ale nikde mě nenašli. Já
jsem tam totiž ani být nemohl!“
ƔƔ Děláte podobné věci rád?
„Mě baví hlavně různé reakce lidí, kteří
o ničem nevědí, rázem se tak ocitnou
v situaci, s níž se musí nějak vypořádat.
S Oldou Kaiserem jsme v minulosti
natropili spoustu nejrůznějších recesí.
Činili jsme tak například v rámci našeho Tajného závodu. Vzpomínky na něj
s námi sepsala novinářka Zuzana Maléřová a před lety to vyšlo jako kniha
s názvem Psáno v kóji.“
ƔƔ A co vy? Kdo vyvedl z míry vás?
„To se jednou podařilo mému kolegovi. Stalo se to někdy v polovině
sedmdesátých let minulého století.
Tenkrát do našeho divadla přišlo
oznámení, že jsem se oženil s jednou
ženou ruského jména, jejíž bydliště
naznačovalo, že se jedná o dceru ruského vojenského důstojníka...“
ƔƔ Musel jste to hodně vysvětlovat?
„Moje tehdejší přítelkyně ten dopis
otevřela a začala slzet, že jsem jí nic neřekl. Opravdu jsem měl co dělat, abych
jí vysvětlil, že je to celé holý nesmysl!“
ƔƔ Chápu. Co jste tomu dotyčnému provedl?
„No strašnou věc! Už hrozně dlouho
mluvím postavu Jú ze známé dvojice
Studia Kamarád. Při jednom natáčení
byl tento kolega pozván do studia, aby
s ním obě plyšové postavy udělaly rozhovor. Já jsem se domluvil s loutkoherci a stalo se to, že se na něj přímo před
televizními kamerami Jú a Hele vrhli
a pokusili se jej znásilnit. On přitom
nevěděl, která bije a měl co dělat, aby
utekl ze scény...“ (úsměv)
ƔƔ S Oldřichem Kaiserem byste
společně oslavili už rubínovou svatbu, když jste si věrni už více jak čtyřicet let. Prošel váš vztah za tu dobu
nějakou vážnější krizí?
„Nic takového jsme zatím neměli.
Oba jsme totiž velmi tolerantní lidé,
takže nás nic podobného nikdy nepostihlo.“

ƔƔ Tak mi alespoň řekněte, kdy jste
se nejvíc pohádali?
„Občas máme na něco jiný názor, ale
že bychom se nějak pohádali, to si tedy
nepamatuji. Pokud třeba píšeme nějaký nápad na scénku a tomu druhému
se to nelíbí, tak to hned řekne a začneme zkoušet jinou variantu.“
ƔƔ Mojí partnerce se moc líbí, jak
jste namluvil knihu o Harry Potterovi. Tak by mě zajímalo, jak by to
vypadalo, kdyby se Rumburak přihlásil do Bradavic?
„Ten by se tam s nima určitě nepáral,
ten by s nima zamet! O něj bych v Bradavicích rozhodně strach neměl.“
ƔƔ Stal by se Rumburak v Bradavicích konečně čarodějem první
kategorie?
„Určitě. Já myslím, že by tam zvítězil
úplně ve všem. I ve famfrpálu.“
ƔƔ Ivan Mládek kdysi prohlásil, že
pořád je lepší být bavič, než-li tavič.
Ani jedno však určitě není jednoduché a u obojího se člověk někdy
pořádně zapotí. Kdybyste si mohl
vybrat jedno z těchto povolání, které by to bylo a proč?
„Tavičem bych asi být nemohl,
protože já jsem tak strašně nešikovný a manuálně nezručný, že by
to u pece zřejmě dopadlo naprosto
katastrofálně. A co se týče smyslu
pro humor, tak s tím se člověk musí
narodit. To se nedá naučit, buďto jej
člověk má, nebo nemá. Takže je to
dar, který mi byl dán. Nicméně jako
herec nedělám pouze komediální
věci, ale často hraji i vážnější role.
Přitom jsem rád, že mohu střídat
tyto dvě polohy - komediální a dramatickou. Nicméně dělat humor
není vůbec jednoduchá záležitost.

Z reakcí publika totiž hned poznáte,
jestli je to dobrý, nebo ne.“
ƔƔ Stalo se vám, že jste se snažil, seč
mohl, a lidi nic?
„To nikdy dopředu nevíte. Dokonce
i u jednoho a téhož představení jsou
reakce pokaždé jiné. Záleží třeba, kam
přijedete, a i když hrajete v Praze, tak
pokaždé se vám sejde jiné publikum.“
ƔƔ Všiml jsem si, že pokud někdo
chce lidi bavit, tak se nesmí bát, že
bude působit trapně...
„Ano, to je určitě důležitá věc. Buď
tohle, nebo musí umět tuhle trapnost
využít a být trapný na druhou. To také
vzbuzuje smích. Někdy...“ (úsměv)
ƔƔ Kdy se vám naposledy stalo, že
jste si v nějaké situaci řekl, tak a teď
se cítím fakt divně?
„Třeba když jsme dělali Ruskou ruletu, což byla čistá improvizace pro
televizi Nova. Tam jsme opravdu
kolikrát nevěděli, co bude. Bylo to
opravdu na tenkém ledě, ale vždycky
jsme z toho nějak vybruslili. Když se
ta scénka nakonec povedla, měli jsme
obrovskou radost.“
ƔƔ Nedávno jste se nechal slyšet,
že už si pomalu vybíráte ústav, kde
byste dožil. Už jste si byl nějaký prohlédnout?
„No, zatím dostávám různé pozvánky. Chodím tam totiž na besedy
a číhám...“ (směje se)
ƔƔ Co vás v některém z nich něco
zaujalo?
„Tak hlavně se dívám po sestřičkách,
právě podle nich si vybírám. Určitě je
z čeho, takže se do některého z ústavů
už moc těším.“
ƔƔ Co je potřeba, aby byla sranda
i v léčebně dlouhodobě nemocných?
„Tak hlavně musíte být schopen tu
legraci vnímat. Pokud jste ovšem alespoň trochu zdravý, tak sranda může
být úplně všude.“

vizitka
JIŘÍ LÁBUS
✓ narodil se 26. ledna 1950 v Praze
✓ jeho otec byl architekt, matka zdravotní sestra
✓ po základní škole studoval na gymnáziu a po
maturitě v roce 1968 nastoupil na DAMU,
kdevroce1973absolvovalrolíMackiehoMessera
ve hře Johna Gaye Žebrácká opera
✓ po vystudování byl Janem Schmidem přijat do angažmá tehdy libereckého divadla Studio Ypsilon, které se později přestěhovalo do Prahy
✓ za vedlejší roli strýce Jakoba v Michálkově filmu Amerika získal v roce
1994 Českého lva a v roce 2013 taktéž za vedlejší mužský herecký výkon
ve filmu Klauni
✓ velmi známými se staly některé televizní a rozhlasové pořady, na kterých
spolupracoval se svým dlouholetým kolegou Oldřichem Kaiserem
✓ jejich spolupráce započala v roce 1975 několika scénkami v pořadu
Kabaret U dobré pohody, dále to byly úspěšné televizní pořadey Možná přijde i kouzelník, Dva z jednoho města, Zeměkoule, Letem světem nebo Ruská
ruleta, od roku 1991 vytváří nekonečný rozhlasový seriál Tlučhořovi
✓ do srdce dětských diváků se zapsal jako čaroděj Rumburak ze seriálu
Arabela, pro děti také namlouval plyšovou postavu Jú v televizním pořadu
Studio Kamarád
✓ svůj hlas propůjčil postavám z filmů a seriálů jako dabér, nadaboval
například Marge v seriálu Simpsonovi
✓ v roce 2001 namluvil pro nakladatelství Albatros podle knihy Joanny
Rowlingové audioknihu Harry Potter a Kámen mudrců
✓ v roce 2005 vytvořil spolu s Petrem Čtvrtníčkem hru Ivánku, kamaráde,
můžeš mluvit? vycházející z policejních odposlechů úplatných fotbalových
činovníků
zajímavost: patří mezi nejznámější staré mládence v Česku! Asi nejdelší
Lábusův vztah v životě s pracovnicí pražské ZOO skončil po necelých třech
letech, údajně proto, že žena nedokázala zapadnout mezi hercovy přátele...
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PROSTĚJOV Jedním slovem - úchvatné! Den s integrovaným záchranným systémem na
prostějovském velodromu Za Kosteleckou ulicí snesl uplynulý pátek 27. dubna ta nejpřísnější měřítka. Návštěvnost této tradiční akce byla přímo rekordní. Jak se ve svých vyjádřeních
shodla většina organizátorů, ale i přímí účastníci z jednotlivých složek IZS v Prostějově, cestu
na akci si našlo něco přes dva tisíce diváků. Převažovaly hlavně školní děti, na ukázky policistů, strážníků, vojáků, celníků a lékařů záchranky se ale přišli podívat i dospělí. Celá akce měla
spád a jedna atrakce střídala druhou. Možná by se dalo pochybovat o tom, zda příští rok bude
prostor velodromu stačit. PROSTĚJOVSKÝ Večerník u toho jako každoročně nemohl chybět.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Vloni zhatil tuto akci déšť, organizátoři
ji raději odvolali, než by riskovali slabou
účast diváctva. Letos ale Dni s integrovaným záchranným systémem v Prostějově hrálo do karet úplně všechno.
Nádherné počasí, stoprocentní nasazení
účinkujících složek IZS, spousta soutěží
pro děti, automobilové atrakce a hlavně
davy a davy diváků valících se na prostějovský velodrom. „Určitě se moc nepletu, když potvrdím, že během pátečního
dopoledne se na velodromu postupně
vystřídaly na dva tisíce dětí. Přišli ale také
dospělí lidé. To nás jako hlavní organizátory nesmírně těší,“ usmál se Jan Nagy,
ředitel Městské policie Prostějov.
Páteční Den s integrovaným záchranným systémem začal vlastně už o půl
deváté ráno v obřadní síni prostějovské
radnice, kde vedení magistrátu předalo
ocenění policistům, strážníkům i členům
rady města za to, jak se během celého
roku starali o pořádek ve veřejném životě
a o dodržování zákonů (čtěte na dvoustraně 30-31 - pozn.red.). Vlastní přehlídka složek IZS pak byla zahájena na
velodromu o hodinu později. Hned od
úvodu stála dlouhá fronta u atrakcí, které
pro ně připravili členové BESIP. „Děti si
mohou zkusit na trenažeru náraz vozidla
v desetikilometrové rychlosti. Málokdo
si totiž uvědomí, že i v tak nízké rychlosti
jde o pořádnou šlupku. A ještě větší zájem dětí je o možnost sednout si do škodovky, která se s nimi několikrát převrátí,“
řekl Večerníku muž z této organizace
zabývající se bezpečností silničního provozu. Na nějaké delší vyprávění neměl
čas, dohlížel totiž na to, aby si nikdo při
simulaci dopravní nehody neublížil.
Hned vedle měla stanoviště zdravotnická záchranná služba, tady byla možnost
prohlédnout si interiér sanitek. „Já bych
nejenom dětem přál, aby si sanitku ze-

vnitř mohly prohlížet pouze na podobných akcích, jako je tato. Nikdy bych
nechtěl, aby tyto prostory viděly v reálu.
Kromě vystavených sanitek návštěvníky
tak trochu společně se studenty střední
zdravotnické školy zkoušíme z teoretických i praktických znalostí první pomoci.
Tady musím říct, že jsem tak trochu překvapen až zklamán. V této výchově mají
na školách co napravovat. Poskytnout
správně první pomoci nyní umí snad
jen desetina všech dětí,“ řekl Večerníku
přímo na místě Pavel Holík, lékař ZZS
v Prostějově. „Jinak ale tady předvádíme
akce, které jsou pro nás běžné v průběhu
našich služeb. Hlavně co se týká záchrany
lidského života při nehodě. Právě tady na
velodromu jsme všem předvedli, že spolupráce s hasiči je u nehod naprosto nezbytná, obzvláště když je někdo z osádky
automobilu zaklíněný. Hasiči nám zraněnou osobu vyprostí nebo nám k němu
pomocí své techniky uvolní cestu,“ podotkl Holík ve chvíli, kdy se na travnatém
pažitu právě hasiči pomocí speciálních
nůžek či hydraulických kleští dostávali ke
zraněnému řidiči havarovaného vozidla.
Zatímco strážníci Městské policie Prostějov uspořádali společně s kolegy z Policie ČR a hasiči spoustu dovednostních
i vědomostních soutěží, na velodromu
probíhala i jedna akční ukázka za druhou. Zásahová jednotka zde například
ukázkově předvedla, jak se vypořádat
s nebezpečným zločincem, pyrotechnici pak zneškodňovali pomocí robotů
nastraženou bombu, hasiči dali čest
svému jménu a zlikvidovali nebezpečný
požár, v neposlední řadě zde vojáci prokázali tvrdost bojového umění a celníci
předvedli naprosto ojedinělou pojízdnou laboratoř. Poslední ukázkovou akcí
byla premiéra nové „zbraně“ hasičů,
kteří pomocí speciální vodní pušky
švédské výroby doslova rozřezali vchodové dveře a takto se dostali do interiéru hořícího domu. „Tuto techniku jsme
využili i při nedávném požáru v budově
Cheopsu v Olomoucké ulici,“ prozradil
Ivo Jahn z prostějovské posádky profesionálních hasičů.

Především chlapci se srocovali u těch
nejatraktivnějších stanovišť, která
složky IZS nabízely. „Co by to bylo za
kluka, aby si nechtěl vystřelit z pistole,
samopalu nebo kulometu,“ smál se poručík Armády České republiky, který
nedočkavcům vysvětloval, co která
střelná zbraň dokáže a kde ji vojáci už
použili. Fronty dětí stály rovněž u stánků Policie České republiky. Možnost
sednout si na policejní motorku nebo
do auta, které měří rychlost, anebo se
obléci do těžkého „mundúru“ člena
zásahové jednotky, to stojí za to. „Jsme
rádi, že jsme návštěvníkům představili
naši práci i v jiném světle než v té represivní poloze. Podle našeho názoru se
tato akce vydařila na sto procent. Jen
mě tak trochu zarazilo, jak drtivá většina dětí propadla v soutěžích či testech
z dopravní výchovy. Pouze nízké procento z nich znalo alespoň ty základní
dopravní značky,“ podotkl František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Velice spokojeni byli i zástupci prostějovského magistrátu, pod jehož záštitou Den s integrovaným záchranným
systémem proběhl. „Tradiční akce se
mi velmi líbila, počasí se vydařilo a jak
bylo vidět, kombinace dobrého programu a pěkného počasí dokázala přilákat
mnoho především mladých lidí a dětí.
Osobně jsem rád, že se tato tradiční akce
koná a že tak mají nejenom složky IZS,
ale i další organizace jako Armáda ČR či
Celní správa možnost prezentovat své
výsledky náročné práce, za což jim patří poděkování. Tyto složky jsem vždy
podporoval a budu tak činit i nadále,“
vyjádřil se pro Večerník Pavel Smetana,
náměstek primátorky statutárního města Prostějova. Podobně hovořila i jeho
kolegyně z rady města. „Záchranný systém je nedílnou součástí života města
a potkat se s ním může kdykoli každý.
Nebývá výjimkou, že se záchranáři musejí nějakým způsobem v mezních situacích zabývat i dětmi. Je proto nadmíru
užitečné, že podobné akce v Prostějově
pravidelně probíhají. My všichni, po-
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tenciální spolupracovníci a uživatelé
záchranného systému, se tak máme
možnost seznámit s jeho fungováním,
zjistit, že na druhém konci pracují
obyčejní, vstřícní lidé, což v kritických
situacích může významně zlepšit tolik
potřebnou komunikaci,“ uvedla prostějovská radní Jana Halvadžievová.
A co se radním líbilo na velodromu
nejvíce? „Bylo to především stanoviště

analyzovat odebrané vzorky pohonných hmot. Je tak možné efektivněji
postihovat nepoctivé distributory,“
přidala Jana Halvadžievová.
Jak organizátoři, tak návštěvníci se
shodli na tom, že příští ročník Dne s integrovaným záchranným systémem
v Prostějově bude ještě lepší. Ale půjde
to vůbec? Letos si pořadatelé tedy nastavili laťku pořádně vysoko!
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BESIP, neboť bezpečnost na pozemních komunikacích patří k mým tradičním prioritám, a to mimo jiné i díky
mé současné pracovní pozici náměstka pro dopravu a sociální oblast. Stejně
tak mě zaujalo stanoviště Armády ČR,
městské policie, hasičů a preventistů,“
svěřil se Smetana. „Za flexibilní novinku považuji mobilní laboratoř Celní
správy, v níž je možné přímo v terénu
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Máj je už doslova a do písmene za dveřmi a Prostějované to pocítí na
vlastní kůži. Spousta z nás bude řešit především milostné příběhy, romantická vzplanutí, ovšem i maléry spojené s láskou. Kromě romantiky
tak může dojít i k žárlivým scénám.
BERANI - 21. 3. až 20. 4. Dostanete
příležitost k novému seznámení se s
osobou, která se vám do cesty připlete zcela náhodně. Okamžitě najdete
společnou řeč. Po delší době poznáte,
že i s cizím člověkem se dá okamžitě
vycházet.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Nebudete
vědět, kam dřív skočit. Okolo vás se
bude dít spousta nových věcí, na které
musíte zareagovat. Ani jednu z nich
nemůžete ignorovat, to by se vám vymstilo. Chvíli odpočinku nyní prostě
nenajdete.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. S největší pravděpodobností vás už ve středu či
maximálně ve čtvrtek navštíví člověk,
který vám předloží pro vás už neuvěřitelnou nabídku. Vyslechněte si ho ale
pozorně, může trochu přehánět.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Zaměřte se
nyní na udržení pohody uvnitř rodiny.
Při každodenním pracovním stresu se
totiž potřebujete vracet domů, kde
vládne klid a harmonie. Bude vás to
ale něco stát, proto nelitujte peněz a
dárků.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Dostanete
nápad, který na vašem pracovišti
ovšem málokdo pochopí. Přestože
se v konečném důsledku může jednat o nápad takřka revoluční, dostanete jen jednu příležitost ho realizovat. Pusťte se do toho.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Nemáte
co ztratit, proto se klidně obujte do
řešení problému, jenž vás trápí už
delší dobu. Proč se pořád nervovat,
když to můžete konečně rozseknout? Možná o některé věci přijdete,
ale ze všeho vyjdete čistí.
VÁHY – 23. 9. až 23.10. Budete mít
dostatek času, abyste s partnerem naplánovali svoji budoucnost. Nebojte,
žádnou krizi řešit nebudete. Jde jen o
to, zda se shodnete například na letní
dovolené. Tady to bude skřípat!
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Ve vašem
případě platí varování před zbrklostí.
Obdržíte tento týden spoustu úkolů,
o kterých jste přesvědčeni, že je hravě
zvládnete. Omyl však bude pravdou,
právě tou zbrklostí spoustu věcí pokazíte.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Budete žít v pokušení, zda si můžete
dovolit jednorázovou nevěru. Ve
vaší blízkosti se totiž objeví člověk,
do kterého se bezhlavě zamilujete.
A protože láska bude oboustranná,
dočkáte se maléru.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Nezabývejte se žádnými novotami, všechny domácí záležitosti i pracovní úkoly řešte tak, jak jste zvyklí.
Jenom takto se vyhnete omylům a
trapasům. O víkendu vás čeká romantický výlet.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2. Jste zvyklí
na společnost, takže jakmile obdržíte
nabídku na práci z domova, odmítnete ji. Bez kolektivu jste bezradní, takže
si určitě rádi najdete jiné zaměstnání.
Nyní budete mít určitě štěstí.
RYBY - 21. 2. až 20. 3. Nestyďte se
požádat o radu či dokonce o pomoc
někoho, komu věříte. Postihnou vás
menší trable v zaměstnání, se kterými si sami jen tak neporadíte. Svěřte
se ale jen tomu, kdo nic neprozradí
druhým.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 

Caro 200g

69,90

Melta 500g

31,90

Tchibo gold selection 200g

179,90

Nescafé classic bez kofeinu 100g

99,90

Jacobs aroma standard 250g

89,90

Cappuccino 100g

14,90

Naše


69,90 59,90

-

99,90

64,90

69,90

39,90

31,90

31,90

-

179,90

179,90

179,90

-

74,90

99,90

74,90

-

89,90

89,90

59,90

89,90

14,50 (125g)

11,90

11,90

11,90 11,90

Káva se připravuje již několik století po celém světě a pije se od časného rána do pozdních nočních hodin. Nenajdete snad člověka, který by doma neměl ani zrníčko. Proto je dobré vědět, že
nejlevnější Jacobs aroma standard seženete v Tesku, pro zlatou kolekci značky Tchibo a také
capuccino se můžete vypravit hned na čtyři místa, Nescafé classic bez kofeinu seženete nejvýhodněji opět v Tesku a také v Bille, kde jsme objevili cenově nejvýhodnější Caro. Kdo si potrpí
na starodávnou Meltu, může využít nabídku Albertu, Kauflandu či Teska. Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 25. dubna.
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OD 30. 4. DO 6.5. 2018
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Mimořádné
pozorování Slunce proběhne navíc v úterý na prvního máje od 15:00 do 18:00 hodin. Na Slunci je možné spatřit
zajímavé výtrysky - protuberance. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne na hvězdárně v pondělí od 20:30 do 21:30 hodin a dále ve čtvrtek
a v pátek od 21:30 do 22:30 hodin. Po západu Slunce svítí nad západním obzorem Venuše, pozorování zakončíme pohledem na Jupiter. Mezi tím podnikneme cestu přes dvojhvězdy a hvězdokupy až ke vzdáleným
galaxiím. V pondělí spatříme též konjunkci Jupitera a Měsíce. Vstupné 20 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „PRINCEZNA LABUŤ“. Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

INFORMUJE
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Kvůli nedostatku pracovní síly na
tuzemském trhu práce Hospodářská komora České republiky začala od 10. dubna 2018 vyřizovat
žádosti firem o doporučení na zaměstnance z Filipín a Mongolska.
Učinila tak ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu s
výrazným předstihem před plánovaným termínem, vláda totiž
chystala spuštění projektu až k 1.
květnu.
Ročně budou moci tuzemské firmy
díky tomuto režimu, jehož cílem je
zrychlit přijímání cizinců na pracovní
pozice, o které Češi nebo příslušníci
států EU nemají zájem, přijmout až
1000 uchazečů z každé země, tzn. přibližně 85 uchazečů měsíčně z Mongolska a 85 pracovníků z Filipín.
O žádostech o zařazení do tohoto
programu bude rozhodovat Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě doporučení od HK ČR. Nový
program označovaný jako Režim
ostatní státy je určen jen přímým
zaměstnavatelům působícím v ČR
alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, kteří
zaměstnávají alespoň 10 zaměstnanců, nemají žádné závazky vůči státu a
nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů
trhu práce. Informace, dokumenty a
kontakty jsou na internetové stránce:

www.komora.cz/obchod-a-sluzby/
zamestnanci-mongolsko-filipiny/
V rámci projektu budou moci zaměstnavatelé podat také tzv. hromadnou
žádost pro 30 a více uchazečů. Spolu s
ní ale musí zaměstnavatel dodat čestné
prohlášení, že bude spolupracovat s
Centrem na podporu integrace cizinců
v jeho kraji, čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci
ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
a vyjádření starosty či primátora obce,
kde budou cizinci po příjezdu do ČR
ubytováni.
Hospodářská komora zároveň připravuje službu, která by umožnila žádosti
firem zpracovávat kompletně stejně
jako v režimu pro zaměstnávání pracovní síly z Ukrajiny.
Například o pracovníky z Mongolska
je velký zájem hlavně v masokombinátech. Mongolové jsou zvyklí pracovat
s masem, od přírody jsou pastevci a

práce s nožem jim je blízká. Je to specializovaná a těžká práce, kvůli čemuž
jednak není o tuto práci mezi současnými uchazeči na úřadech práce zájem,
jednak je kvalifikovaní řezníci neradi
zaučují, protože tito zaměstnanci brzy
utečou. Získat povolení v mongolském
Ulánbátaru pro tuzemské firmy ale
bylo dosud velmi obtížné.
Hospodářská komora upozorňuje, že
pro zaměstnavatele zaměstnávání kvalifikovaných cizinců s alespoň výučním
listem je krizové řešení nedostatku lidí
ve výrobě, zaměstnavatelům takový
krok totiž přináší nemalé dodatečné
náklady – na vyhledání vhodných
uchazečů v zahraničí, jejich dopravu,
ubytování, zaškolení, překlady předpisů a pracovních postupů.
Zaměstnavatelé musí podle nařízení
MPSV nabídnout pracovníkům ze zahraničí stejné pracovní a mzdové podmínky jako u občana ČR.
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./
10. 5. GDPR – prakticky /přednáší Luděk Mandok-AutoCont CZ, a.s./
6. 6. Klub personalistů
Další pøipravované semináøe na témata:

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 - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Zdětín
82, 84, 85, 89, 96, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 109,
Dne: 21. 5. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá ob- 110, 117, 119.
last: část chatové lokality Mokřiny: levá strana od č.292 Dne: 23. 5. 2018 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá obpo konec směr Bělák s čísly 216, 206.
last: část obce: č.87, 125, 90, 67, 66, 70, 88, 61, 68, 99.
Obec: Držovice
Obec: Prostějov - Domamyslice
Dne: 21. 5. 2018 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá ob- Dne: 23.5. 2018 od 12:30 do 14:30 hodin. Vypnutá
last: pravá strana ul. Olomoucká od č. 246 po ČS PHM oblast: část obce Domamyslice s ulicemi: Domamys(včetně) a 465, celá ulice Svadůvky, Lomená č. 9
lická od č.90 a 45 po č.98 a 57 vč. ul. po č. 51 a 53, ul.
Obec: Prostějov
Žitná od č. 14 po č. 22, pekárna, č. 21 (obchod), dále
Dne: 21. 5. 2018 od 12:30 do 14:30 hodin. Vypnutá celé ul. Na Splávku, V Loučkách, Za Humny č. 5d-10.
oblast: TBG Betonmix a.s. na ul. Průmyslová.
Obec: Prostějov
Obec: Bohuslavice
Dne: 25. 5. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá obDne: 23. 5. 2018 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá ob- last: ul. Partyzánská č. 33 - 35.
E.ON Česká republika, s.r.o.
last: část obce: č.p.35, 37, 38, 45, 46, 64, 65, 74, 79, 81,

Blokové

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

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v JARNÍ DNY ZDRAVÍ - Aktivity bu- SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOProstějově, Kostelecká 17, nabízí k za- dou probíhat během měsíce května – SLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
v roce 2018
Raisova 1159, Prostějov
Husovo nám.67, Prostějov
* ve čtvrtek 3. května od 17:00 hodin * 13. ročník místního kola celostátní půjčení kompenzační pomůcky, např. 2.,7.,9.,14.,15. a 31. května v prostorách Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel.
Multikulturní centrum Mozaika

se koná kulinářský podvečer CHUTNĚ A ZDRAVĚ. Profesionální kuchař předvede přípravu lehkého a
velmi chutného jídla skládajícího se
z ryby a dvou druhů zeleninových
salátů. Na závěr budete moci vše
ochutnat.

Redakce je v úterý
 


Ekocentrum Iris

přírodovědné soutěže ZLATÝ LIST
se uskuteční v pátek 4. května od
8:00 od 13:00 hodin v biokoridoru
Hloučela. Proběhne formou stezky
se stanovišti, která jsou zaměřená na
praktické poznávání přírody a na znalosti v ochraně přírody a životního
prostředí. Soutěžní stezka je určena
SONS PROSTÌJOV
dětem ze zájmových oddílů a žákům
* v pondělí 30. dubna od 14:00 do 1. až 9. tříd školní docházky.
16:00 hodin se koná posezení u kávy
RÙZNÉ...
a čaje v klubovně.
Regionální pracoviště TyfloCentra
3ċ('3/$71e Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým
na rok 2018
občanům na adrese: Kostelecká 17,
608 960 042
Prostějov.

polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 008 095, 724 706 773

Nemocnice Prostějov, na náměstí T. G.
Masaryka u muzea a v kavárně Dvořák
v prostějovském zámku. Akci podpoří i
Nemocnice Prostějov přímo na náměstí, kde budou prezentovat nejnovější
poznatky v oblasti resuscitace. V zámku,
Klub aktivních seniorů při Svazu těles- v Gallery Dvořák, proběhne pravidelné
ně postižených v ČR, o.s. v Prostějově, měření i poradenství spolu s konzultaceKostelecká 17, pořádá ve čtvrtek 24. mi a ochutnávkou zdravé výživy.
května 2018 zájezd vlakem do zámku
Náměšť na Hané a do Slatinic. Tel.: Honební společenstvo „Horka“ Soběsuky, Plumlov RA 302 zve své členy
588 008 095, 724 706 773
na jednání valné hromady HS, která se
Tuto neděli 6. května od 19:00 hodin bude konat ve středu dne 16. května
se koná KLAVÍRNÍ RECITÁL Da- 2018 v sálu Techn. služeb v Plumlově
niela Juna, který budou hostit prostory č. 160 se zahájením v 15:00 hod. ProU Kalicha 1, Kollárova 6, Prostějov.
gram: viz, www.hssobesuky.estranky.cz

775 549 777 oznamuje, že poradenské
pracoviště v Prostějově, má provozní
dobu: pondělí a středa od 8:30 do 11:30
a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen
po předchozí domluvě. Můžete využít
služeb našeho zařízení v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky
baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).

Český svaz chovatelů ZO Držovice pořádávednech5.a6.květnavýstavudrobného zvířectva na hřišti v Držovicích.
Výstava je otevřena v sobotu od 12 do
19 hodin a v neděli od 8:00 do 16:00
hodin. Občerstvení zajištěno.

Také v měsíci květnu pokračují
bloková čištění města. Motoristé
sledujte bedlivě dopravní značení, které na čištění upozorní!
čtvrtek 3. května - blok 9
Palackého komunikace SSOK,
Palackého - cyklostezka, Podjezd
+ parkoviště, Podjezd - cyklostezka,
Vodní, Vodní parkoviště (parkoviště u mlýna), Vodní - cyklostezka,
průcho-d Vodní - Žeranovská,
Žeranovská komunikace SSOK,
Žeranovská - vnitroblok, Žeranovská - parkoviště, Knihařská, U Spořitelny, Žižkovo nám., Žižkovo nám.
- parkoviště, Poděbradovo nám.
+ parkoviště před KB

Pondělí 30. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


zpravodajství
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Na podobì krytého bazénu shoda nepanuje:

ČESTNÉ

ODVOLÁNÍ NÁMĚSTKŮ PÌTADVACÍTKA nebo PADESÁTKA? OBČANSTVÍ

OPOZICE ODVOLALA

PROSTĚJOV Naprostou fraškou skončilo počínání
opozičních zastupitelů při snaze odvolat na dalším
jednání zastupitelstva náměstky primátorky Jiřího
Pospíšila a Ivanu Hemerkovou (oba PéVéčko). Prvně
jmenovaného kvůli údajnému nadržování Manthellanu či zpackaným posudkům na ceny pozemků pro
společnost Mubea, po něžnější polovině této dvojice
pak požadovali rezignaci kvůli opozicí vylhané kauze
s dotacemi pro LHK Prostějov spolek.

Michal KADLEC

Opoziční zastupitel Aleš Matyášek (TOP 09 a Nezávislí
Prostějované) hned v úvodu jednání zastupitelstva z pondělí 16. dubna přednesl návrh na doplnění programu
o dva body, a to již zmíněné odvolání obou koaličních
radních z funkcí náměstků. Nejen Večerník byl překvapen
tím, že oba návrhy prošly i díky hlasům mnohých členů
radniční koalice. Tyto body pak přišly na pořad jednání až
v jeho samotném závěru těsně po jednadvacáté hodině.
A přišlo překvapení číslo dvě!
„Z toho důvodu, abychom byli ušetřeni debaty, stahuji
jako předkladatel tyto návrhy na odvolání náměstků. Co
se týká paní Hemerkové, tak doufám, že záležitost s dotacemi pro LHK bude nějakým způsobem vyřešena a pak se
rozhodneme, co dál. A po zkušenosti z přechozích diskusí
o panu Pospíšilovi si dovoluji stáhnout i návrh na jeho od-

PROSTĚJOV Už to bude skoro rok, co se mezi prostějovskými zastupiteli napříč politickým spektrem vedou spory o konečné podobě
nového krytého bazénu vedle aquaparku v Krasické ulici. Zatímco
radní se přiklánějí k délce 25 metrů, většina opozičních zastupitelů požaduje rozměr dvakrát tak delší. Půlhodinová diskuse na toto téma se
vedla i na jednání prostějovského zastupitelstva v pondělí 16. dubna. PROSTĚJOV V pondělí 16. dub-

pro Wintera
a Lišku

Michal KADLEC
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volání. Už opravdu nemám sílu, abych podobnou debatu
znovu sledoval,“ pronesl Aleš Matyášek.
Jeho důvodům, proč ze svých návrhů nakonec vycouval,
však rozuměl jen málokdo...

„Když jsme se už dohodli postavit něco
nového a velkého, tak proč zůstávat při
zemi? Já zvednu ruku pro padesátimetrový bazén, protože ten se dá mnohem
lépe využít. Navíc dnes už existují technologie, které umí s bazénem různě manipulovat, jak s jeho velikostí, tak i hloubkou vody,“ uvedl například František
Švec (nezařazený). Stejný názor zastává
také Aleš Matyášek (TOP 09 a Nezávislí Prostějované), který je mimo jiného
i předsedou plaveckého klubu. „Pokud
bychom takový projekt dokázali udělat,
byli bychom myslím po Praze druhým
městem v republice, které by podobným bazénem disponovalo. Mohli
bychom tady pak třeba pořádat i mezinárodní plavecké závody nebo soustředění reprezentace,“ podotýká Matyášek.
Jak již Večerník informoval, magistrát plá-
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nuje pro občany Prostějova, především
pro rodiny s dětmi, rozšíření aquaparku
o celoročně využívanou krytou zábavní
část s plaveckou halou, saunami, tobogánem a dalšími prvky vodního světa. K realizaci díla nechali radní vypracovat studii
s padesátimetrovým bazénem a osmi drahami. „Protože však investiční náklady tohoto řešení přesáhly 450 milionů korun,
nechal magistrát zpracovat i úspornější variantu s pětadvacetimetrovým bazénem
a šesti plaveckými drahami. Toto řešení
si vyžádá poloviční náklady ve výši 225
milionů korun, ale i tak to bude znamenat
zatížení rozpočtu města po dobu deseti let
a splácení úvěru třiadvaceti milionů korun
ročně,“ připomněl zastupitelům Zdeněk
Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky statutárního města Prostějov.

Více na str. 19 ➢

na schválili zastupitelé skoro jednomyslně udělení dvou čestných
občanství města Prostějova. A to
dvěma velmi významným osobnostem, které jsou úzce spjaty
s naším městem.
„Jsem ráda, že skoro všichni zastupitelé byli pro, pánové Bruno Winter
a Stanislav Liška si tuto naši úctu
rozhodně zaslouží,“ komentovala
dva nové čestné občany Prostějova
primátorka Alena Rašková (ČSSD).
Přestože byl v jednacím sále, tak
pro udělení čestných občanství kupodivu vůbec nehlasoval opoziční
zastupitel František Fröml (Změna
pro Prostějov). Proč, to ví pouze on
sám... Bruno Winter byl zakladatel
pivovaru a sladovny v Blahoslavově ulici, plukovník Stanislav Liška
se za druhé světové války zúčastnil
(mik)
bojů ve Francii a Anglii.
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PROSTĚJOV Těsně před pondělním jednáním prostějovského
zastupitelstva rozeslal první náměstek primátorky Statutárního
města Prostějov Zdeněk Fišer (ČSSD) všem jeho členům písemné
stanovisko advokátní kanceláře Ritter a Šťastný, která zastupuje
magistrát ve sporu se společností Manthellan. Ta hodlá postavit
v Prostějově obchodní centrum Galerie Prostějov. Listina, která
je neveřejná, obsahuje podle radních jasné doporučení, jak má
magistrát v této chvíli v celé záležitosti vystupovat. Jak známo,
město už považuje nájemní smlouvu na pozemky v centru
Prostějova se společností Manthellan za ukončenou, druhá strana si však myslí pravý opak. Celá tato kauza měla na pondělním
jednání zastupitelstva své místo v bouřlivé diskusi.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Tentokrát se ovšem zastupitelé nehádali
kvůli tomu, zda Manthellan chce u Špalíčku stavět Galerii Prostějov, nebo ne,
daleko větší emoce vyvolal hlavně mezi
opozicí fakt, že je dosud Manthellanem
zablokované parkoviště mezi Wolkerovou a Komenského ulicí. „Chtěl bych
nejdříve poděkovat, že jsme začali daleko odvážněji postupovat proti Manthellanu. Ale co mě trápí, že máme stále zablokovaný majetek v hodnotě několika
milionů korun, a to bez platné smlouvy.
Ta přece vypršela k 31. prosinci 2017!
Co se tedy může stát, když betonové
skruže, kterými Manthellan zablokoval
příjezdové cesty na parkoviště, sami odstraníme? Vím, že se čeká na předběžné
opatření soudu, ale to může také ještě

hodně dlouhou dobu trvat. Nemohu
to pořád pochopit, pozemek je města,
ale my se pořád krčíme před Manthellanem,“ prohlásil Jan Navrátil (Změna
pro Prostějov). „My jsme se samozřejmě pánů advokátů Rittera a Šťastného ptali, zda můžeme betonové skruže
ještě před vydáním předběžného opatření odklidit. Právníci nám ale jasně
doporučili, abychom do doby vydání
tohoto soudního opatření v žádném
případě s majetkem Manthellanu
nemanipulovali,“ zareagoval Zdeněk
Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
„Všechny naše řeči o právním řešení
kauzy Manthellan jsou určitě důležité,
ale jako občana mě v tuto chvíli zajímá,
co budeme dělat s parkovištěm, které
nemohou nyní občané Prostějova využívat. Díry po archeologickém průzkumu jsou už dávno zakopané, tudíž
tam již žádné nebezpečí úrazu nehrozí.
Pořád se ale nic neděje, magistrát strká
hlavu do písku a lidé jsou nešťastní a na-
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štvaní. Já osobně jsem zastáncem toho
okamžitě toto parkoviště otevřít, čeho
se bojíme? Vždyť uvedený pozemek je
přece náš,“ konstatoval František Švec
(nezařazený). Jak dodal, současné chování společnosti Manthellan považuje
za vydírání a šikanování občanů Prostějova.
Do debaty se postupně zapojilo více
zastupitelů napříč politickým spektrem.
Dokonce na žádost opozice vysvětloval
i velitel Městské policie Prostějov Jan
Nagy, proč v zimě strážníci zasahovali
proti aktivistům v čele s Janem Navrátilem, kteří betonové skruže sami odstranili. Ty však po pár dnech Manthellan
znovu usadil, a dokonce přibetonoval
k zemi.
Samotný lídr Změny pro Prostějov
pak přišel s originálním nápadem,
jak v rámci zákona parkoviště otevřít
a dát možnost občanům parkovat
tam svá vozidla. „Když se kvůli mož-

ným právním následkům bojíme vybagrovat skruže z vjezdů na parkoviště,
tak odstraňme zábradlí, které parkoviště
lemuje. To zábradlí je přece naše. A tudy
pak řidiči mohou na parkoviště v klidu
vjíždět,“ navrhl Jan Navrátil. Ani s tím
však v tuto chvíli nelze souhlasit. „Vše
by se muselo projednat s dopravním
inspektorátem. Vznikla by zde tak velmi
složitá a nebezpečná situace, lidé by na
parkoviště vjížděli, kudy by se jim líbilo,
a stejně tak by libovolně z něj vyjížděli.
Situace by byla naprosto nepřehledná.
My jsme ale učinili několik jiných opatření, lidé mohou nově parkovat například na bývalém tržišti ve Wolkerově
ulici,“ nastínil Pavel Smetana (ČSSD),
náměstek primátorky pro dopravu.
I po pondělním jednání zastupitelstva je tak jasné, že spor města se
společností Manthellan v žádném
případě neskončil a vyřešení celé
situace je stále v nedohlednu...

<G@KJNG<G
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PROSTĚJOV K prekérní situaci se na pondělním jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova museli vyjadřovat i úředníci z finančního odboru magistrátu. Vyšlo totiž najevo, že společnost Manthellan poslala na účet magistrátu přes 200 000 korun jako půlroční
nájemné za pozemky v centru. Ale proč, když město považuje nájemní smlouvu už za vypršenou?
Již před časem vedení města deklarovalo, že nájemní smlouva na pozemky
v okolí Špalíčku se společností Manthellan vypršela k 31. prosinci 2017.
Proto již nikdo nečekal, že by další peníze od tohoto developera za nájemné mohl magistrát ještě obdržet. Opak je však pravdou!
„Ano, částku ve výši přes dvě stě tisíc korun od společnosti Manthellan
skutečně evidujeme na účtu města. Ještě jsme ji nevrátili, bude tedy muset
dojít k nějakému rozhodnutí, co s těmi penězi udělat,“ potvrdil zastupitelům Radim Carda, vedoucí finančního odboru prostějovského magistrátu.
„My jsme jasně deklarovali, že nájemní smlouvu s Manthellanem považujeme již za neplatnou a v tomto smyslu bylo přijato také usnesení zastupitelstva. Toto nájemné, které je určitě považováno jako platba na první
pololetí roku 2018, musíme každopádně Manthellanu vrátit. Budou se
k tomu muset ještě vyjádřit právníci, ale nevím, proč od někoho bereme
peníze na základě neplatné smlouvy,“ podivila se primátorka Prostějova
Alena Rašková (ČSSD).
Manažera projektu Galerie Prostějov se Večerník zeptal, proč Manthellan nájemné na první pololetí roku 2018 na účet magistrátu poslal? „Veškeré smlouvy s městem považujeme za platné a plníme tak veškeré v nich
(mik)
obsažené závazky,“ uvedl stručně Lukáš Čepelka.

„Myší díra“ se v květnu UZAVŘE
PROSTĚJOV Podle původních plánů se měli stavbaři pustit do rekonstrukce silnice v Říční ulici už
vloni, ovšem majetkové spory tuto investici přesunuly až na letošní rok. Avizované opravy takzvané
„myší díry“ zdrželo rovněž i územního řízení. Předminulé pondělí 16. dubna však radní oznámili, že už
nic nebrání v cestě celé rekonstrukci. Zastupitelé tak
odsouhlasili vyčlenění potřebných peněz.
„Příprava a povolení investiční akce byly velmi časově
náročné, a to z důvodu řešení majetkoprávních vztahů
se soukromými vlastníky a s obcí Držovice. K dalšímu
zpoždění došlo při průběhu územního řízení, kdy odbor rozvoje a investic obdržel žádost stavebního úřadu
o doplnění stanovisek Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstva dopravy,“ vysvětlil vedoucí odboru rozvoje

a investic prostějovského magistrátu Antonín Zajíček.
Stavební povolení je již vydáno, nyní se čeká na 30.
duben, tj. právě dnes, kdy bude ukončeno výběrové řízení. „Následně bude vybrána nejvýhodnější nabídka a podepsána smlouva o dílo. Předpokládaný termín zahájení
realizace je druhá polovina měsíce května,“ prozradil první
náměstek primátorky Zdeněk Fišer (ČSSD).
Magistrát v minulém roce směnil a vykoupil některé pozemky potřebné k rozšíření vozovky. Z lokality tak zmizeli
i někteří zahrádkáři, kteří tam měli dlouhá léta svoji kolonii. „Komunikace, která je stále více využívána motoristy
k cestám do nákupní zóny v Držovicích, je úzká a dvakrát
lomená de facto v pravém úhlu. Silnice bude splňovat příslušné normy a rozšíří se na šest metrů. Bohužel s podjezdem nic nenaděláme, jednak nám nepatří a jednak jeho pře-
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stavba není možná,“ konstatovala Alena Rašková (ČSSD),
primátorka statutárního města Prostějova.
Prozatím ještě nikdo neupřesnil, jak dlouho bude oblíbená a frekventovaná spojka mezi Vrahovicemi a Olo(mik)
mouckou ulicí kvůli rekonstrukci uzavřena.
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Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba
působí v Prostějově od roku 1993, má vlastní smuteční síň
Firma Václavková a spol.
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Pondělí 30. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník

KOUPÍM

REALITY

Koupím byt 2+1 v OV, západní část GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
města. 777 602 873
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
KOUPÍM chatu, chalupu v okolí 15 km. a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožit605 541 452
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
Prodám RD v Prostějově –Vrahovicích ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
(vedle domu služeb směr do Vraho- www.gupv.cz. PO až PÁ 11:00 – 16:00 hod.
vic). V zahradě možnost stavby nového RD. Cena dohodou, po domluvě Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
prohlídka. Tel.: 737 288 924, volejte za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
po 18. hodině
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
Prodám družstevní byt 2+1, 78m2, blíz- starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
ko centra Pv. Prodám rod. dům, 12 km a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
od Pv. Tel.: 737 941 529
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz
RD 4+1, garáž, 1800m2, samost. k opravám, klid.ulice - Kostelec n.H. Za 3 mil.Kč. Vykupujeme starý nábytek do roku
Tel.: 735 261 422
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkčKoupím byt i v původním stavu. Mobil ní, starou pračku JETAS – PRAT, sta604 608 790
ré motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319
Koupím garáž v Prostějově, tel.: 776 561 214
Koupím Škoda 100 nebo 105. HleKoupím garáž v Prostějově. Platím hoto- dám vůz v dobrém stavu s doklady.
vě. Tel.: 602 537 370
Volejte na tel.: 720 204 000
Hledám pronájem bytu 1+1,
tel.: 773 284 726, zn. květen
Hledám ke koupi rod. dům v blízkosti
PV. Děkuji 605 913 562

SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853
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
Zednictví Vančura nabízí veškeré zednické a stavební práce, např. rekonstrukce
koupelen, bytů a rod. domů, odvodnění
základů a mnoho dalších odborných
prací, vše na klíč. Tel.: 774 627 358,
zednictvivancura@seznam.cz
www.zednictvivancura.cz
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

Pronajmu dlouhodobě garáž v Pv,
ul. Krasická. Tel.: 722 728 060

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

16011421482

Dolní 6, Prostějov - pedikúra 180 Kč,
manikúra 150 Kč, gelové nehty 500 Kč.
Tel.: 604 662 609

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.

Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel, za ruce,
které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den, který jsi s námi žil.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou
mockrát poděkovat celému
zdravotnickému personálu odd. LDN
části A Prostějovské nemocnice
za laskavý přístup, trpělivost
a vzornou péči o moji maminku,
paní Janu ŘEHULKOVOU,
kterou jí po dobu 3 měsíců věnovali.
Zvlášť děkuji všem sestřičkám
a sanitářům pod vedením
paní vrchní sestry Nadi Crhonkové
za jejich těžkou práci.
Jana Studená.

Dne 2. května 2018
uplyne 21. výročí úmrtí
paní Ivany BRÁZDILOVÉ
z Prostějova.
Stále vzpomíná syn.
Dne 2. května 2018
vzpomeneme třetí smutné výročí
úmrtí našeho drahého manžela,
tatínka a dědečka,
pana Josefa PŘECECHTĚLA
z Klenovic na Hané.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka s rodinou.

Život jde dál jak tiché řeky proud,
jen bolest zůstává a nedá zapomenout.

OZNÁMENÍ

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás
25.dubna 2018
navždy opustila
ve věku nedožitých 59 let
paní LUDMILA HLOCHOVÁ
z Prostějova
S naší drahou se rozloučíme
v sobotu 5.května 2018
v 10:00 hodin ve smuteční obřadní
síni na Brněnské ulici
naproti městskému
hřbitovu v Prostějově.

REDAKCE JE V ÚTERÝ

SEZNÁMENÍ

1. KVÌTNA UZAVØENA
18040510369

Muž po 50, ml. vzhledu, žijící sám na
vesnici, hledá milou, štíhnou kamarádku na výlet nebo posezení u kávy a vše
hezké, která je také sama a chybí jí láska.
Samota tíží. Tel.: 775 240 480

Dne 2. května 2018
uplyne 10 let,
kdy nás náhle a navždy opustil
pan Zdeněk CHARVÁT
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
a s láskou vzpomíná manželka
Květoslava a syn Petr
s rodinou.

Měl úsměv na rtech,
dobrotu v srdci, lásku v duši...
Dne 6. května 2018
by se dožil 76 roků
pan Jan PALATÝ
z Kostelce na Hané
a 3. srpna 2018
vzpomeneme 2 roky od jeho úmrtí.
Vzpomíná manželka, synové,
vnoučata.

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

Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Dne 28. dubna 2018
jsme vzpomenuli 10. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan Jiří SOLDÁN
z Držovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s ními. S láskou v srdci
vzpomínají manželka Věra, syn
David, dcera Věra s manželem
Jiřím, vnučky Martina a Denisa.

Dnes, tj. 30. dubna 2018
vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí, kdy nás opustil
pan Josef DOSTÁL
z Vrahovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Prodám válcovou nádrž PB 40l,
platnost 6/2021. Tel.: 774 664 966
Vážení přátelé, jelikož nastala změna v
aktivní skupinové dovolené v Řecku, nabízím ve stejném termínu 9.7.-22.7.2018
komfortní letovisko Livanates, v krásném prostředí s bazénem, polopenzí –
švédské stoly, za akční cenu 11.390 Kč
NA PLNÝCH 12 POBYT. DNŮ. Slevy
pro děti. Ještě několik volných míst, ihned volejte: 603 445 601
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Kdo poznal Tě, měl Tě rád,
uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima drahýma se již nepodíváš,
teď klidným spánkem
navždy odpočíváš.

PRODÁM

18032820348

FINANCE

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

21

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.

Pronajmu restauraci s bytovou jednotkou, 12 km od Pv. Tel.: 737 941 529

Prodej DB 2+1, klidná lokalita E.Beneše,
Prostějov 58m2, 3.NP, po rekonstrukci
zděné jádro, nová el., podlahy, klimatizace, cena 1,7 mil Kč. RK nevolat!! Zájemci volejte 736 501 448

řádková inzerce / vzpomínky

Dne 29. dubna 2018
uplynul rok od úmrtí
pana Jana ROHÁČKA
ze Smržic.
S úctou a láskou stále
vzpomínají manželka Anna,
dcera Hana a syn Jan s rodinami.
Všem, kteří jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Dne 28. dubna 2018
jsme si připomněli
30. výročí od úmrtí
pana Lubomíra KOUDELÍKA
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka Zdeňka,
dcera Eva a syn Petr
s rodinou.

UZÁVÌRKA
INZERCE
V PÁTEK
4. KVÌTNA
10:00 HODIN

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

Pohřební služba Pavel Makový
' ( $
Poslední rozlouèení
Ludmila Krasavinová 1951 Prostějov Pondělí 30. dubna 2018
František Kubíček 1929
Prostějov Ludmila Zdráhalová 1942 Pivín 15.00 kostel Pivín
Václav Sláma 1928 Kostelec na Hané Středa 2. května 2018
Marie Holubová 1936
Ohrozim Jiří Šustr 1941 Prostějov 13.30 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 4. května 2018
Ing. Alexander Géryk 1952
Kostelec na Hané František Hrubý 1925 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Crhonek 1941
Drahany Ema Grögerová 1941 Prostějov 13.00 kostel P+P Prostějov
Miroslav Filický 1961 Kralice na Hané Sobota 5. května 2018
Jan Nový 1947
Drahany Ludmila Hlochová 1959 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Miloslav Klíč 1950
Prostějov Zdenka Řezníčková 1933
Věra Strupková 1941
Smržice
Květoslava Řehulková 1932 Určice
Olšany u Prostějova Hana Bezlojová 1967
Prostějov
Antonín Brablec 1931
Prostějov Jiřina Sedláčková 1932
Smržice Emilie Zapletalová 1948 Prostějov
Jan Moldřík 1934
Čechovice Silvia Králová 1930
Rozstání Ludmila Bílková 1951
Rozstání

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Ludmila Janečková 1920
Jana Naglová 1939

' ( $
Prostějov Jana Všetičková 1955
Vícov Bedřich Lízna 1952
Určice Jaroslav Hejduk 1947 Domamyslice

150123020036

Pohřební služba FCC Prostějov
' ( $
Jaroslav Čížek 1941

Ptení

Prostějov

nabídka pracovních míst

PRÁCI NABÍZÍ

Přijmu zedníky, ŘP sk. B výhodou,
tel.: 704 45 86 07

Přijmu pracovnici/pracovníka do
potravinářské výroby. Info v době 7:00 –
9:00 hodin PO-PÁ na tel.: 777 140 103

Přijmu důchodkyni do sběrny opravy oděvů a obuvi v Pv. Více info na
tel.: 702 870 751

Hledáme brigádníky na sezónu na
provoz pláže a občerstvení na přehradě. Tel.: 777 571 219

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

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


AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Přijmeme brigádníky na zahradní
občertstvení Depo v Kostelci na
Hané, prac. doba od 14:00. Informace 775 780 045
Hledám výpomoc na elektro práce,
nejlépe důchodce. Platba hotově.
Tel.: 775 363 086

UZÁVÌRKA INZERCE
JE V PÁTEK 4. KVÌTNA V 10.00 HODIN
--------------------------

V ÚTERÝ 1. KVÌTNA JE
REDAKCE UZAVØENA

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

   

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

17102621270
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Pozice
Plat (Kè)
Dělníci do výroby
biodesek - obsluha CNC
24 000 Kč
Dělníci v potravinářské výrobě 18 000 Kč
Hospodyně v domácnostech 15 000 Kč
Obchodní referent/-ka
30 000-40 000 Kč
Přijímací technici v autoservise 25 000 Kč
Referent/-ka přestupkového oddělení na
odboru občanských záležitostí 20 450-30 750 Kč
Samostatná/-ý finanční účetní 20 000-23 000 Kč
Svářeči CO2
25 000-30 000 Kč
Šič/-ka
13 500-15 000 Kč
Technici kvality/
inženýři kvality junioři
24 000-30 000 Kč
Účetní
19 000-25 000 Kč
Učitel/-ka 1. stupně ZŠ
13 010-16 965 Kč

Provoz

Kvalifikace

Firma

třísměnný
střední odborné
noční
střední odborné
jednosměnný základní+praktická
jednosměnný vyšší odborné
turnusové služby střední odborné

AGROP NOVA, Ptení
Uzeniny Zajíček, Vrahovice
Veronika Chalus, Pivín
LASKI, Smržice
Dušan Fedor, Prostějov

pružná prac. doba vysokoškolské
jednosměnný ÚSO s maturitou
dvousměnný
střední odborné
jednosměnný střední odborné

Statutární město Prostějov
AGEL, Prostějov
BEXIM PALETTEN, Kostelec n/H
VESPA Prostějov

jednosměnný ÚSO s maturitou
pružná prac. doba ÚSO s maturitou
jednosměnný vysokoškolské

CZ EIKA, Prostějov
ECO Finance Group, Smržice
ZŠ a MŠ Kladky

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Řidiči sk. B pro rozvozy
dodávkou po Moravě

Plat (Kè)

120 Kč/hod.

Provoz

pružná prac. doba

Kvalifikace

základní+praktická

Firma

SEMOS CZ, Hluchov

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

18011970105

18042010417

18042510432

18042510430

18042410429

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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Rovněž osmnácté 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 3. května 2018, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

g(' 

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


 % ".

  %/0

Mlýnská 6
Dagmar KOMÁRKOVÁ, Růžov 114, Stražisko
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na koncert v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
  % ".
  %/0
Darko Čohadarevič Eva Smičková, Fanderlíkova 61, Prostějov
Výherce získává: PĚT VSTUPENEK v hodnotě 450 Kč.
OSMISMĚRKA
  % ".
  %/0
FOLKOVÉHO Tereza KÝROVÁ, Sídl. Svobody 3536/37, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 500 Kč

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

SUDOKU
  % ".
  %/0
2,5,3,5
Marie HONOVÁ, Otaslavice 373
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na akci.

18041260390

SU
DO
KU

Výherce získá  
)*+,)-./012,3),045567

KŘÍŽOVKA
  % ".
 %/0
GARDEN FOOD festival se představí
v rámci Hanáckých slavností
Blanka BLAHÁKOVÁ, Česká 16, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.

18031560308

LETOŠNÍ 10. ROČNÍK VC MOHELNICE .... 2018

18041160387

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získává   
12,3),045567)**+-9

VERNE, ZAMBO, SMOLY, STOLY, ISLÁM, DNEŠEK, IDIOT, ODKAL, SKYTH,
OKRES, EUNUCH, NÁBĚH, BOMBA, BOUŘE, VĚTEV, POKUS, HUCUL, SPANÍ,
YSATY, AUKCE, ETICI, SOUDY, RUNDA, NOMÁD, RAMBO, VIKING

Výherce získává  
12,3),045567)*8,/09:.)0

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16093063154

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili frontmana kontroverzní
kapely, která se začátkem června chystá na plumlovskou přehradu...

16102763252

Výherce získá   !
12,3),045567

Výherce získá  
12,3),045567)*8;<=>?
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zveme vás...

TIPku
HANÁCKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
KDY: SOBOTA 5. KVÌTNA, 12:00 HODIN
KDE: PROSTOR VEDLE OC ALBERT-PLUMLOVSKÁ UL., PROSTÌJOV

Rok se s rokem sešel a máme tady zase Hanácké pivní slavnosti.
Jejich prostřednictvím budete moci ochutnat až tři desítky druhů zlatavého moku. O pestrý kulturní doprovod se postarají
kapely známé kapely v čele s Argemou a Alkeholem. Nově jsou
slavnosti doplněny také o program Gastro Food Festival, který
nabídne pochoutky z vybraných restaurací.
Oblíbené Hanácké pivní slavnosti představí již popáté a jako každý
rok poskytnou širokou paletu piv, přičemž letos jich bude kolem tří
dsítek. V nabídce budou značky Pilsner Urquell, Radegast, Gambrinus, Litovel, Heineken, Svijany, Bernard, Lobkowitz, Holba, Černá
Hora, Starobrno, U Ječmínka, Koliba U Tří králů, Melichárek, Jadrníček, Kosíř, Novopacké pivo a spoustu dalších. Akci obohatí vylepšení
v podobě rozličných pochutin.
„Součástí akce bude nový projekt organizátorů Gastro Food Festival,
v rámci něhož se představí přední značkové restaurace z Olomouce,
jako jsou Konvikt, Lobster a další, které a budou nabízet své speciality. K vidění bude i samotní umění kuchařů. Dále se akce rozšířuje
o nabídky rybích a grilovaných specialit, chybět nebudou pečené
makrely a grilované selátko. Těšit se můžete i na ostatní farmářské

speciality a produkty výrobců jako cukrovinky, med, cukrářské výrobky, sýry a podobně. Rozhodně se tedy v sobotu vyplatí snídat
velice málo,“ uvedl Petr Páníček, hlavní organizátor.
Kulinářské zážitky po celou dobu opět zajímavě podbarví bohatý
hudební doprovod, kdy vystoupí skupiny Argema, Alkehol, Stracené
ráj, Kontakt a Minami. „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,“ pozval
Paníček všechny fanoušky piva, hudby a skvělého jídla.
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji, který probíhá v Hudebninách Tyl (Kramářská ul.) nebo v kanceláři Finsys (Palackého 33)
v Prostějově. Cena je 150 korun, děti do 15 let a důchodci nad 75
let mají vstup zdarma.

SOUTĚŽ O VSTUPENKY NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 30-31

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 30. dubna
17:30 Avengers: Infinity War
akční sci-fi USA
20:30 Měsíc Jupitera
maďarské drama
úterý 1. května
15:30 Avengers: Infinity War
18:30 Dvě nevěsty a jedna svatba
česká komedie
20:00 Tiché místo
psychologický horor USA
středa 2. května
17:30 Bratři Lumièrové
francouzský dokument
20:00 Scream for me Sarajevo
hudební film V. Brit., Bosn. a Herc.
čtvrtek 3. května
19:00 Tiché místo
21:00 Pomsta
akční thriller Francie
pátek 4. května
15:30 V husí kůži
animovaná komedie USA
17:30 Dvě nevěsty a jedna svatba
20:00 Avengers: Infinity War
sobota 5. května
15:30 Avengers: Infinity War
20:30 Tiché místo
neděle 6. května
10:30 V husí kůži
15:30 Avengers: Infinity War
18:30 Kazišuci
americká komedie
20:30 Někdo to rád zahalené
francouzská komedie
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

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 3. června
ROZTOMILOSTI
ZUZANY HONSOVÉ
výstavní sály budou hostit idylické a nesmírně milé obrázky pražské malířky
Zuzany Honsové
čtvrtek 3. května
16:00 POETICKÉ TÓNY JARA
vernisáž výstavy skupiny, kterou tvoří dva
výtvarné kruhy pod vedením PaedDr. Květy Snášelové, členky UVUO Olomouc.
Kolekce kreseb, pastelů a akvarelů představí
ilustrativní a abstraktní tvorbu výtvarníků,
která vzniká při poslechu meditativní hudby.
Výstava potrvá do 3. června

Kino klub

|
DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 2. května
14:00 ZAHRADNICTVÍ:
RODINNÝ PŘÍTEL – BioSenior
československé drama
sobota 5. května
17:30 CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
rodinný fantasy film Norsko
20:00 THOR: RAGNAROK
akční fantasy sci-fi USA

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
čtvrtek 3. května
16:30 IDUL DULCINEA
vernisáž fotografické výstavy studentských
prací Střední školy Art Econ
17:00 ATELIER TVŮRČÍ
FOTOGRAFIE
vernisáž výstavy fotografického atelieru
Fakulty umění Ostravské univerzity
NOAH ŽYLA - POLAROID
vernisáž výstavy konceptuálních
fotografií pořízených polaroidovým
fotoaparátem
výstavy probíhají do 31. května

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

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

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 6, Prostějov
do 13. května
PROJEKT WOLKER
výstava bronzových plastik a paralelních
artefaktu autora Miloše Karáska, jež volně
dokumentuje vznik sochy Jiřího Wolkera
(Gallery Dvořák)

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

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

Knihovna
Vápenice 9, Skálovo nám. 6, Prostějov
do 31. května
ŽIJU!
výstava obrazů prostějovské rodačky, malířky a básnířky Kamily Opletalové
(Galerie Na Půdě)
LUŠTÍME S KNIHOVNOU
druhé kolo celoroční křížovkářské
soutěže

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, jež se inspirovala básněmi
Slezských písní nebo samotným jejich
tvůrcem.

CO, KDY, KDE
aneb informace
a události z vašeho okolí… Národní dùm
tuto rubriku
  
 
  !" 

ZUŠ V. Ambrose

Prostìjov

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
neděle 6. května
16:00 TANEČNÍ ČAJE
Hraje: Romantika band Romana „Pytlíka“ Doležela (pořádá Okrašlovací spolek
města Prostějova)

akce
v regionu...
Kolona vítězství
projede regionem
Klub vojenské historie
Dukla zve na vzpomínkovou akci Kolona vítězství, která
se bude konat u příležitosti 73. výročí
ukončení bojů 2. světové války v Evropě.
Akce proběhne v pátek 4. a sobotu 5.
května. První den bude kolona k vidění
od 17:30 hodin v Tvorovicích, kolem
18:15 projede Hruškou a ve 20:15
zastaví v Měrovicích nad Hanou. Následující den vše vypukne v 9:00 hodin
v Obědkovicích, další zastávky jsou
na programu: v 10:30 v Klenovicích
na Hané, v 11:15 v Pivíně, ve 13:00 ve
Skalce, ve 14:00 v Čelčicích a konečně
v 15:45 v Ivani. Následovat bude přednáška na téma druhé světové války, která
proběhne v kulturním domě v Obědkovicích, kde kolona letos najde své zázemí.

Pálení čarodějnic
V pondělí 30. dubna se budou pálit
čarodějnice nejen v Plumlově (více
v grafické pozvánce - pozn.red.), ale také
v Určicích, Lešanech, Ohrozimi, Zdětíně, Smržicích, Hvozdu, Konici, Brodku
u Konice, Stražisku, Čechách pod Kosířem a v dalších obcích regionu.

První máj v Malenách

tradiční studentská slavnost
pátek 4. kvìtna
12:00 PREZENTACE KANDIDÁTŮ
NA KRÁLE MAJÁLESU
náměstí T.G.Masaryka (u muzea)
14:30 VYHLÁŠNÍ KRÁLE
MAJÁLESU
náměstí T.G.Masaryka (u muzea)
19:00 AFTERPARTY
The 27 Music Club, Školní ulice 27

Po nebývalém úspěchu I. ročníku obnoveného prvomájového průvodu v Malenách se bude první květnový den v části
Stražiska opět slavit. Veselý retro průvod
se sejde v úterý 1. května u místní hospůdky v 10:30 hodin.

Máj v Obědkovicích
TJ Sokol Obědkovice a Obecní úřad
Obědkovice pořádají tuto sobotu 5. května ráno XXI. ročník tradičního májového
pochodu „Po stopách posledních bojů
II. světové války“. Odpoledne pak bude,
jak je výše zmíněno, v režii Klubu vojenské historie Dukla Prostějov program
pod názvem „I. a II. světová válka v našem
regionu“.

MALÁ KOPANÁ:
sobota 5. května:
8:00 1. Okresní liga v malé kopané Medvědi PV, Vrbátky, Otinoves, Laškov
(hřiště Vrbátky).
8:00 1. Okresní liga v malé kopané - Dobrochov, Chaloupka PV, J. Hluchov, Kobeřice
(hřiště Brněnská Prostějov).

HÁZENÁ:
sobota 5. května:
17:30 Sokol II. Prostějov - TJ Dolní Cerekev
(21. kolo 2. ligy, sk. JM, hala ZŠ Studentská)
neděle 6. května:
10:30 Sokol Kostelec na Hané - Sokol
Velké Meziříčí (21. kolo 2. ligy, sk. JM, hala
Kostelec na Hané)
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V NÌMÈICÍCH ( )*+, -. -)/
$ %&5
f]]_\7 3&4
získaly desátý
titul za sebou

Naleznete
uvnitř

ZAPOMENUTÝ
POKLAD

ƔƔ V Knihařské ulici byl objeven
vzácný nález, který zamířil do muzea
vČecháchpodKosířem strana 30

Marek Sonnevend

Foto: Martin Zaoral

Tradièní festival nabídl
o víkendu hned ètyøi hry
#   " '

strany 28 - 29

JEDNOU

ƔƔ Finále první korfbalové ligy
rozhodl v neprospěch „béčka“
SK RG Prostějov až zlatý gól
Kolína. Prohra 18:19 rozhodla
o druhém místě Hanáků.

PROSTĚJOV Téměř stoleté dějiny ligového volejbalu v České republice i
Československu dosud u ženské kategorie registrovaly maximálně devět
mistrovských titulů dosažených v jedné řadě, o což se ještě v první polovině
dvacátého století postarala Plzeň. Od ?     ?F            ;  "
 &;
té doby zůstával tenhle zápis dlouho v
historických análech - až dosud. Nový rekord totiž dobytím desátého zlata za sebou čerstvě vytvořily volejbalistky VK Prostějov! Svěřenkyně kouče Čady v extraligovém finále 2017/2018 porazily olomoucké rivalky 3:0 na zápasy po výsledcích 3:1, 3:1 a 3:2 ve třetím, tím pádem zároveň i posledním
utkání v sobotu doma. Logicky následovalo šampaňské, radost všech hráček, členů realizačního týmu i fanoušků byla vzhledem k dramatickému obratu rozhodujícího zápasu spontánně velká.
TRADIČNÍ VOLEJBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANÁCH 44-45,
OSLAVÁM TITULU JE VĚNOVÁN DROBNOHLED VEČERNÍKU NA STRANĚ 48

BYLI JSME
U TOHO

arn
echny, co m  shánjí náhrad
š
v
a
l
ní dí
ka
ly
pilá
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

ƔƔ Další Taneční čaje, které pořádá Národní dům ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem města Prostějova, se konaly včera.
Ty poslední jsou na programu
tuto neděli 6. května.
ƔƔ Talent TK Agrofert Prostějov David Poljak došel do finále
mezinárodního turnaje mužů
v egyptském Sharm El Sheikh
dotovaném 15 000 americkými
dolary. Ve finále nestačil na nejvýše nasazeného Itala Begu 4:6,
3:6.
ƔƔ Vedení prostějovského
magistrátu předalo vyznamenání a pamětní medaile lidem,
kteří se během roku zasloužili
o bezpečnost a veřejný pořádek
v Prostějově. Čtěte v příštím
čísle!

redakce je
v úterý
 


Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Čas letí neuvěřitelně rychle. Ještě v živé paměti máme podzimní motoristickou burzu na parkovišti u hypermarketu Tesco, která trhla rekord jak v počtu prodejců,
tak i návštěvníků. Během uplynulé soboty však již Hanácký auto moto veterán klub v AČR
Prostějov uspořádal jarní burzu všeho, co se týká veteránských vozidel či motocyklů. A lidí
zde bylo opět jako much!
(mik)

boje na zelených trávnících aneb
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KAM ZA F

STARÝ PŘICHÁZÍ

ƔƔ Hokejisté Prostějova podepsali na
novou sezónu první cenný přírůstek útočníka z Pardubic
strana 35

MOČNIK ZŮSTÁVÁ

ƔƔ BK Olomoucko staví tým pro
novou sezónu, pilířem má zůstat slovinský rozehrávač
strana 46

ŠLÁGR VEČERNÍKU - BOX

O víkendu rohovnická
sláva!
PROSTĚJOV Na sobotní
večer 5. května od 19.00
hodin se do Společenského domu v Prostějově
chystá velká událost v tradičním bojovém sportu.
V tomto termínu a na daném místě totiž boxeři DTJ Prostějov uzavřou extraligu mužských
družstev ČR 2017/18 bitvou posledního 6. kola proti SKP Sever
Ústí nad Labem.
„Chceme, aby se tenhle zápas maximálně povedl a byl aspoň stejně
pěkným zážitkem jako minulý vydařený souboj doma s Děčínem.
Případně i hezčím, třeba to teď vyjde ještě víc. My každopádně dáváme dohromady co nejsilnější sestavu a chceme se s tímto soutěžním
ročníkem rozloučit na úrovni,“ řekl Večerníku trenér prostějovských
rohovníků Petr Novotný.
Nadcházející mač bude velkou slávou i z dalších důvodů. Jednak se
stane mimořádnou součástí třídenního mistrovství republiky školní mládeže, jež organizuje od 4. do 6. května právě DTJ a uskuteční
se taktéž v „Kasku“. A v rámci tradičního duelu se Severočechy převezmou Hanáci trofej za zisk mistrovského titulu, když extraligu tentokrát ovládli s předstihem už po čtvrtém dějství. „Chceme si to užít i
s našimi fanoušky, které tímto srdečně zveme do hlediště. Snad příznivců dorazí co nejvíc,“ přeje si Novotný.
(son)

PODROBNOSTI K OBĚMA
BOXERSKÝM AKCÍM NAJDETE NA STRANĚ 41

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 14. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „A“ – 20. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 20. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 20. KOLO



FC KRALICE NA HANÉ
FC MEDLOV
ÚTERÝ 1.5. 16:30 HODIN
fotbalový areál v Kralicích

SOKOL KONICE
TJ TATRAN LITOVEL
NEDĚLE 6.5. 16:30 HODIN
fotbalový areál v Konici

TJ SOKOL URČICE
TJ SOKOL MOSTKOVICE
SOBOTA 5.5. 16:30 HODIN
fotbalový areál v Určicích

TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 6.5. 16:30 HODIN
fotbalový areál v Čechovicích

TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL DRŽOVICE
NEDĚLE 6.5. 10:00 HODIN
fotbalový areál v Mostkovicích

➢
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MALÁ KOPANÁ

DRUHOU LIGU DÁL VEDOU

SMRŽICE, ALE SOUTĚŽ
SE EXTRÉMNĚ VYROVNÁVÁ

Jarní část okresních soutěží v malé kopané ČUS Prostějovska 2017/18 pokračovala
dvěma kompletními turnaji druhé nejvyšší soutěže, v rámci celkově pátého kola se hrálo ve Víceměřicích a v Prostějově. Ústředním slovem uplynulého víkendu přitom byla
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výsledkový servis / tenis

J&T Banka Prague Open nabídne

přehlídku špičkového tenisu
PRAHA Nejlepší české tenistky
přilákali pořadatelé na turnaj
J&T Banka Prague Open, který
se bude hrát v Praze na Spartě
až do konce týdne. O titul bude
bojovat například Karolína Plíšková, Petra Kvitová nebo Barbora Strýcová - všechno členky
mistrovského TK Agrofert Prostějov. Ze zdravotních důvodů
bude chybět pouze Lucie Šafářová.
„Letos jsme žádné top zahraniční
hráčky ani neoslovili. Chceme mít
turnaj především pro české tenistky
a máme dojem, že diváci stejně nejraději chodí fandit jim,“ vysvětlila
postoj pořadatelů ředitelka turnaje
Petra Černošková.

Přesto bude o vítězství v pražské
Stromovce usilovat kvalitní konkurence z ciziny. Titul přijede do metropole obhajovat loňská překvapivá
šampionka Mona Barthelová z Německa. Mezi přihlášenými jsou Švýcarka Belinda Bencicová, Australanka Samantha Stosurová, Chorvatka
Donna Vekičová nebo Italka Camila
Giorgiová. V hlavní soutěži je hned
dvacet tenistek z první stovky žebříčku WTA, čtrnáct z nich je zahraničních. „Turnaj si už získal prestiž. O
hráčky je skvěle postaráno, proto se
hlásí i samy, což nám usnadňuje práci,“ pochvaluje si Černošková.
Los byl k českým reprezentantkám nemilosrdný. Hned v 1.
kole se proti sobě postaví nasaze-

na turnaj do Ostravy
OSTRAVA Také v dalším ročníku tenisového Prosperita Open v
areálu SC Ostrava v Komenského
sadech zasáhnou do bojů o celkové vítězství zástupci prostějovského TK Agrofert. Vedle Adama
Pavláska a Lukáše Rosola to bude
například Zdeněk Kolář. Nejvýše
postavenými tenisty, kteří se na
challengeru představí, jsou Belgičan Ruben Bemelmans a Ukrajinec Sergej Stachovskij. Oba na
žebříčku ATP momentálně fi-

gurují na začátku druhé světové
stovky.
„Věřím, že se po delší době prosadí
některý z domácích hráčů. Proto
jsem rád, že do hry zasáhne Rosol a
Pavlásek. Třeba se bude dařit i Kolářovi, přestože nepatří mezi favority,“
řekl před startem turnaje jeho ředitel
Václav Roubíček.
V Ostravě se sejde zajímavá konkurence. Stachovskij před pár lety
vyřadil ve Wimbledonu Federera.
„Zajímaví jsou také Maďar Attila

HODONÍN Více než čtvrt tisíce
mladých sportovců se koncem
března vydalo na moravsko-slovenské pomezí, aby se zúčastnilo
Velké ceny Hodonína v řecko-

-římském zápase. V kategoriích
přípravek A, B a mladších žáků se
mezi jednatřiceti oddíly z Česka,
Slovenska, Slovinska, Chorvatska, Maďarska, Rumunska, Ukra-
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Balazs, jenž byl loni v semifinále, i
Griekspoor, který reprezentuje Nizozemsko v Davisově poháru a letos
porazil v Rotterdamu Wawrinku.
Kvalitní tenista je i Ukrajinec Ilja
Marčenko, který býval padesátý na
světě. Teď byl zraněný,“ vypočítal
adepty na vítězství Roubíček.
Divoké karty dostali Tomáš Papík,
Dominik Kellovský, Matěj Vocel a
Patrik Rikl. Vítěz Prosperity Open
letos získá 9 200 eur a 90 bodů do
světového žebříčku ATP.
(lv)

Evropské konkurence
se Čechovičtí nezalekli
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ná jednička Karolína Plíšková a
její dvojče Kristýna, loňská finalistka. I druhá česká hvězda Petra
Kvitová bude mít za soupeřku krajanku. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu a turnajová dvojka bude na
antuce hrát s Terezou Smitkovou,
která dostala do soutěže divokou
kartu. Pátou nasazenou Strýcovou
čeká Italka Camila Giorgiová a osmičku Kateřinu Siniakovou Němka
Andrea Petkovicová. „Losovala jsem
podruhé v životě. Poprvé to bylo v
Birminghamu, kde jsem Lucce Šafářové nalosovala Kerberovou. Už se
do toho nebudu pouštět,“ prohlásila
Barbora Strýcová, která při losu vybírala soupeřku pro Karolínu Plíškovou.
(lv)

Prostějovští hráči míří
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jiny, Srbska a Bosny neztratili ani
zástupci Čechovic, zpět na Hanou
se šestice vyslanců vrátila se třemi
cennými kovy.
V přípravce B do 28 kilogramů se
po jednom vítězství a dvou porážkách do finálových bojů neprobojoval Lukáš Vávra a byl klasifikován
na desáté příčce. O sedm kilogramů
výše se lépe vedlo Jakubu Vrbovi.
Ze skupiny se prodral až do finále a
v něm si dokonce vypracoval až šestibodový náskok, avšak po chybě
zůstal na lopatkách a bral nakonec
jen stříbro.
V přípravce A do31 kilogramů vybojoval Ondřej Sekanina třetí místo
ve skupině a celkově krásnou šestou
příčku. Adam Lajčík v mladších
žácích do 35 kilogramů po třech vítězstvích a jediné porážce na body
skončil druhý ve skupině a v celkovém pořadí bral bronz. O další čtyři
kilogramy výše obsadil Šimon Polena až čtvrtou příčku ve skupině,
což znamenalo konečný osmý post,
přesto však za sebou nechal spoustu
kvalitních soupeřů.
Zlatou medaili pro Čechovice tak
vyválčil pouze Matěj Vrba v kategorii mladších žáků do 70 kilogramů.
Matěj se na žíněnce příliš nezdržoval, jak ve skupině, tak ve finále své
soupeře porazil na lopatky. Čechovický realizační tým tak měl ve výsledku radost z umístění i předvedeného výkonu, za maximální nasazení
a reprezentaci na tomto nabitém turnaji si všichni borci vysloužili velkou
pochvalu.
(jim)
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Bez bot a s velkou opatrností nakráčel
letos tradiční moderátor Hanáckého divadelního máje Jiří Vrba ve
společnosti dalších tří dívek do sálu,
aby uvedl první představení 32.
ročníku přehlídky ochotnických divadel a divadel pro děti. „Dáváme pozor, abychom se neutopili v bažině,“
vysvětlil následně Vrba, čímž upozornil na kulisu prvního představení
tvořenou
fiktivním
močálem.
„Přestože je festival stejně jako my

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž
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Hra v podání Rádobydivadla

Z VÝSTAVY

jakk začaal hanácckýý div
di adeeln
ní máj 2018....

radilo. Spřátelil se s několika malíři, od kterých sbíral zkušenosti a učil se novým věcem jako například malování
divadelních dekorací. V největší oblibě měl však krajinu,
a to zejména valašskou a kyjovskou, kde také s oblibou
studoval místní folklór a kroje. I přes všechny trpké zkušenosti v životě přišel po tvrdé práci kýžený zlom, a sice
díky úspěšné výstavě v roce 1942, která se konala v jeho
rodném městě. Díky ní si mohl dovolit zaplatit školu,
a tak nastoupil na malířská studia ke známému malíři
prof. Františku Myslivcovi, u něhož se mu dařilo víc
než dobře. Po získání titulu v oboru krajinných maleb
se velmi brzy začal řadit mezi nejlepší krajináře. Největší
úspěch zaznamenal hned u své druhé samostatné výstavy, načež byl v odborných kruzích nazýván malířem „božího nadání“. Kromě krajin se také věnoval zátiším a figurálním motivům. Bohužel už se za svého života žádné
    ?D
'"
 

další výstavy nedočkal a snaha jeho díla zpopularizovat
přišla až začátkem nového tisíciletí.
Naštěstí ještě celý květen mají všichni možnost
spatřit jeho dílo přímo v Prostějově, v Galerii umění na náměstí Svatopluka Čecha. Největší nadšenci
do krajin si mohou jakýkoliv obraz zakoupit.

NĚMČICE NAD HANOU Letos
již 32. ročník postupové přehlídky
ochotnických divadel a divadel pro
děti a mládež započal o uplynulém
víkendu. A tento týden pokračuje
v plném proudu! Od pondělí do
pátku se vám v němčickém kině
OKO předvede hned jedenáct divadelních spolků s celkem dvanácti
různorodými představeními. Vše
pak vyvrcholí sobotním slavnostním vyhlášením.
V pondělí 30. dubna, tj. dnes, můžete
zajít hned na tři inscenace. V 10:00 hodin uvede Divadlo Strom Brno pohádku Karla Jaromíra Erbena Hrnečku, vař.
Od 14:00 hodin uvidíte v kině OKO
Divadlo Dostavník Přerov s hudební
performancí Inferno aneb Konec legrace Zdeňka Hilberta. A nakonec v 19:00
hodin začne komedie Rocker a dvě staré dámy od Jany Pacnerové, které ode-

hraje zavedené DS Bezchibi Brtnice.
Zítra, tj. v úterý 1. května máte možnost
navštívit taktéž tři představení. V 10:00
hodin DS Teatrum Velké Opatovice
zahraje pohádku Vlastimila Pešky Krkonošské pohádky, od 14:00 hodin
vystoupí DS Rájec-Jestřebí s hořkou komedií Jednou hole, jednou na nože od
Anity Augustin a od 19:00 hodin přijde
místní DS Na štaci s dramatem Ladislava Vrchovského Převýchova v díře.
Ve středu 2. května uvidíte pouze jednu
hru, a sice komedii Habaďůra od Michaela Cooneyho, kterou vám v 19:00
hodin zahraje Tylovo divadlo Újezd
u Brna. Ve čtvrtek 3. května nás čekají
opět tři inscenace. Již v 9:00 hodin se
představí DS Zdeňka Štěpánka Napajedla s pohádkou Pavla Gryma Černá
královna. Od 13:00 hodin uvede stejný divadelní spolek komedii Lumpáci
a Vagabundi od Johanna Nestroye.
V 19:00 hodin pak přijedou Morkovští
ochotníci z Morkovic-Slížan s komedií
Tajný život 2 od Marie Tesař.
Nakonec v pátek 4. května v 8:30
a 10:00 hodin uvidíte LDO ZUŠ
Němčice nad Hanou a pohádku Aloise
Mikulky O Bílé kočičí princezně. A konečně od 19:00 hodin uvede Divadlo
Blic Ostrožská Nová Ves hudební představení Lubomíra Feldeka Edith.

V sobotu 5. května proběhne od
17.30 hodin slavnostní vyhlášení
výsledků přehlídky. Vstupné na každé představení činí pro dospělé 50
korun, pro děti 25 korun. Nebo si
můžete pořídit permanentku za příznivých 350 korun. Předprodej a rezervaci lístků provádějte v kanceláři
kultury města Němčice nad Hanou.
(tem)

HDM pokračuje v plném proudu

Místní umělec ale neměl cestu za svým malířským snem
vůbec lehkou, jelikož už ve třinácti letech osiřel a musel si
hledat práci. První štětce se mu dostaly do rukou, když
ve třinácti letech po smrti rodičů opustil školu a šel do
učení na malíře pokojů, dekorací a písma. Malování bylo
to pravé, čemu se chtěl věnovat, ale kvůli chybějícím finančním prostředkům si nemohl dovolit navštěvovat
malířskou akademii. To ho ale v žádném případě neod-

Jakub ČERMÁK

PROSTĚJOV Už měsíc probíhá výstava prostějovského rodáka a krajináře Viléma Topinky, která se
koná u příležitosti 40. výročí úmrtí autora. Pokud
se vám bude v Galerii umění jeho práce líbit, můžete si rovnou jeho olejomalby pořídit hned domů,
výstava je totiž prodejní.

V Galerii umění jsou k vidění obrazy
„malíře duše hanácké krajiny“
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vs.

jakmile z 10:12 zasadil další zdrcující
ránu únikem na 10:16. Jenže domácí
děvčata bryskně zkorigovala (13:16,
15:17) a nic nebylo hotovo. Teprve
nové odskočení na 15:19 definitivně
zlomilo olomoucký odpor, zbytek
mače si vedoucí ansámbl bezpečně
pohlídal - 17:25 a 1:3.
(son)

Jiøí TEPLÝ - UP Olomouc
„Silnému soupeři jsme byli schopni vzdorovat první set a polovinu druhého, který
jsme také výborně rozehráli. Tam jsme si
utkání sami pokazili nedůsledností, vinou
čehož jsme tuhle sadu nedotáhli do vítězného konce. Prostějov se obratem chytil, dostal nás pod tlak a to je pak proti takovému
kvalitnímu týmu těžké. Jeho klíčové hráčky
nás ve druhé polovině zápasu převyšovaly
na síti zejména zakončením.“
Miroslav ÈADA – VK
Prostìjov
„Bylo to hodně těžké hlavně tím, že Olomouc neskutečně bránila. Famózní defenzivou nás dlouho trápila a vedla, rozhodující moment přišel uprostřed druhého setu.
Tam jsme se chytili, naše zkušené hráčky šly
na krev za každým balónem a nepříznivý
průběh zlomily. Všechny činnosti přitom
byly vyrovnané kromě útoku, v němž jsme
měli navrch. A právě ten rozhodl zaslouženě v náš prospěch.“

  

NA



dal Miroslav Čada se zlatou medailí na
krku a blaženým výrazem ve tváři.
Jeho protějšek z hanácké metropole musel naopak už potřetí za sebou
skousávat finálovou porážku od největšího a navíc regionálního konkurenta. Úpéčko tedy zopakovalo
stříbro z let 2016 i 2017. „První čtyři
sady probíhaly jako na houpačce.
Komu se zrovna dařilo víc na servisu,
ten hodně bodoval a měl navrch. Pro
nás bylo kvalitní podání podmínkou
úspěchu, neboť Prostějov má velice
silný mančaft se špičkovou nahrávačkou, a pokud si dobře přihraje, brání
se jeho následné útoky hrozně špatně. Což se projevilo od čtvrtého setu
až do konce střetnutí. Chyběla nám
tam rovněž větší poctivost v obraně
a asi i síly, které holkám postupně
docházely. Navzdory porážce jak
dnes, tak v celém finále chci ale tým
pochválit za skvělé výkony, favoritovi
jsme díky nim byli hodně důstojným
protivníkem. Hráčky dělaly maximum, zaslouží poděkování. Celkově
považuji uplynulou sezónu za úspěšnou, byť jsme dosáhli na samá stříbra. Druhé místo máme z MEVZY,
z extraligy i z Českého poháru, k prvenství vždy chyběl poslední krůček.
Věřím, že v příštím ročníku ho uděláme a konečně vystoupáme až na vrchol,“ shrnul lodivod Olomoučanek
Jiří Teplý.
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navštivte stále více oblíbenější inter vecerník


stále starší, má toho ještě hodně před
sebou. Máj jako takový totiž bude
vždy víceméně stejný a plný lásky,“
3x foto: Martin Zaoral
prohlásil Jiří Vrba.
Kromě diváků, kterých se ve slunném odpoledni tentokrát sešlo
trestuhodně málo, v hledišti nemohla
chybět ani tříčlenná porota. Ta bude
rozhodovat o postupujících na festivaly Popelka Rakovník a Krakonošův
divadelní podzim ve Vysoké nad
Jizerou. „Všem divákům přeji krásné
divadelní zážitky a souborům to, aby
si z hodnocení nezávislých porotců Z     ' - ?      ?    Y F  ! '  = '   ' $  ! 
  =   -  .     
odnesli něco, co je posune v jejich
      :  ?!      G '.!'!' ! "D     =        .      
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další divadelní práci,“ prohlásila dlou- E 'b"
holetá členka realizačního týmu Hana
Vojancová, která byla po onemocnění
Lindy Lešikarové jmenována čestnou Pak už dění na pódiu zcela ovládli pod režijním vedením ostříleného jaké byste u ochotníků asi nečekali. souborů sází na jistotu a pod hesředitelkou festivalu.
herci Rádobydivadla Klapý. Ti se Ladislava Valeše pustili do dramatu, Zatímco drtivá většina amatérských lem „lidi se chtějí v divadle hlavně

NĚMČICE NAD HANOU Trvalé lidské štěstí nelze na tomto světě založit na zradě. Myšlenka stará
jako lidstvo samo byla hlavním poselstvím hry U Kočičí bažiny. Skvěle napsané i zinscenované drama v podání Rádobydivadla Klapý bylo uplynulou sobotu vůbec první hrou, kterou diváci mohli
vidět v rámci Hanáckého divadelního máje v Němčicích nad Hanou. Nyní se malí i velcí mohou
těšit na dalších osm představení pro dospělé a sedm pohádek, které budou po následující dny
plnit sál zdejšího Kina Oko. Večerník byl jak u premiéry, tak bude sledovat i další průběh bezesporu
atraktivního festivalu.

18042310425

18042310426

tě všechny těžké zápasy během celého
roku odjely na sedm lidí bez většího
střídání a zátěž postupně narůstala,
nějakou vyčerpanost jsme tedy cítily.
Ale i bez ohledu na tohle jsme se často
pomalu rozjížděly a teprve s přibývajícím časem utkání zvyšovaly tempo.
Ani nevím proč, takhle to prostě bylo.
A pokud jsme nakonec všechny souboje proti českým soupeřům zvládly
vítězně, nevidím na tom nic špatného.“
(smích)
ƔƔNebyly sobotní první i třetí sada
mizerné až příliš?
„Je jasné, že takhle špatně jsme samozřejmě hrát nechtěly. Ale Olomouci se
dařilo a nám prostě ne, hlavně v tom
úvodním setu jsme udělaly hrozně moc
chyb. Nejvíc já. Měla jsem to tak celou
sezónu, že mi začátky nešly. Zkrátka
první sety, moje parádní disciplína.“
(směje se)
ƔƔ Co vám osobně i celému družstvu pomohlo, že jste nepříznivý vývoj opět zvrátily?
„Nejvíc ze všeho asi velká motivace
ukončit finále, dál ho neprodlužovat.

A zařídit si už po dnešku konec ročníku
s vítěznou radostí, s trofejí nad hlavou
i následnou dovolenou. Taky jsme se
s holkama bavily, že by bylo fajn dorazit
sezónu bez jediné porážky od českých
soupeřů. O motivaci tedy nebyla nouze,
právě naopak. A všechno jsme úspěšně
zvládly, takže velká spokojenost.“
ƔƔZaregistrovala jste, že máte v součtu se závěrečným duelem stoprocentní tuzemskou bilanci 5:0 z pětisetových bitev?
„Jo, tiebreaky nám letos vycházely fakt
skvěle. Ale ono to tak bývá, že v páté
sadě se většinou projeví kvality toho
volejbalově lepšího mančaftu. Neplatí
to vždycky, ovšem nám pětiseťáky šly.
Vždycky jsme zapnuly naplno a hrály, na
co máme, co bychom měly.“
ƔƔCo bylo na uplynulém soutěžním
ročníku nejnáročnější?
„Asi ten užší kádr, kdy jsme těžké zápasy odtáhly na sedm hráček včetně
libera. Další holky naskakovaly občas
do utkání s ne tak silnými soupeři, což
samozřejmě pomáhalo, ale víc rozložit
síly nešlo. Jen výjimečně tak trenér volil
během střetnutí klasické dvojstřídání,
a tohle přitom může člověkovi dost
pomoct, když se mu zrovna nedaří.
Chvíli odejde na lavičku, oddechne si
tam a pak znovu naskočí v lepší pohodě.
Tímhle si však vůbec nestěžuju. Vím,

“

jaká byla situace a podstatné je, že jsme
nakonec všechno zvládly. I když to bylo
fakt těžké.“
ƔƔ Hrálo klíčovou úlohu, že jste až
na drobné šrámy zůstaly všechny celou sezónu zdravé?
„Určitě ano. A musím říct, že jsem až
čuměla, jak jsme v tom omezeném počtu a při vyšší zátěži vydržely s holkama
v pořádku. Nějaké potíže se pochopitelně objevily, ale vždycky byly menší
a u žádné z nás netrvaly moc dlouho.
Naštěstí. Protože kdyby na delší dobu
vypadla některá z klíčových hráček,
nebo dokonce víc než jedna, byly bychom asi v pytli. Nestalo se a klobouk
dolů, jak parádně jsme tohle ustály.“
ƔƔPanuje tedy stoprocentní spokojenost?
„Za mě rozhodně jo. Líbilo se mi, jak
jsme hrály, a jsem spokojená hodně.
Chybělo snad jedině aspoň nějaké vítězství v Champions League, jenže tam
nám ho extrémně silní soupeři jednoduše nedovolili. Jinak máme Český pohár i mistrovský titul a osobně jsem moc
ráda, že jsem se vrátila do Prostějova.
Tahle sezóna zde naprosto splnila moje
očekávání, díky za ni. Akorát se teď cítím
už dost vyčerpaná a strašně se těším na
volno. Abych si mohla od volejbalu aspoň na čas úplně odpočinout, což každý
rok nutně potřebuju.“ (smích)

Líbilo se mi, jak jsme hrály,
a jsem fakt hodně spokojená.
Chybělo snad jedině nějaké
vítězství v Champions League
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Stejně jako v úvodním vzájemném
střetnutí se favoritky nechaly zaskočit
výborným nástupem soupeřek. Ty je
zatlačily servisem, méně kvalitní útoky
dokázaly ubránit a samy využívaly slabší
prostějovské defenzivy k opakovanému
bodování. Tím pádem svítil na ukazateli za několik minut hrozivý stav 3:9.
Ze špatného začátku se však vékáčko
zvedlo, aby zkvalitněním všech činností
poměrně rychle dotáhlo na 9:11. Leč
vzápětí přišly další nevynucené chyby
i nepřesnosti domácích plejerek, hlavně
zakončení jim hodně haprovalo. Naopak hostující tým držel vysoký standard a čtyřbodovou sérií odskočil na

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Výborné výkony olomouckých volejbalistek udělaly drama z celého finále UNIQA extraligy
ČR 2017/2018 - a ze třetího utkání
série především. Prostějovské ženy
byly ve vlastní hale dlouho horší
a prohrávaly 1:2 na sety, ale poté
znovu prokázaly své skutečné kvality
i schopnost obracet nepříznivě rozjeté zápasy. Opět se jim to přesvědčivě
podařilo, díky čemuž ovládly sobotní duel 3:2 a rozhodující střetávání
o zlato poměrem 3:0 na souboje.
Mistrovský titul tedy patří zase VK
Prostějov, a to již podesáté v řadě za
sebou!

rozhodující rozdíl (z 12:14 na 12:18),
zahajovací dějství měl až do konce bezpečně pod kontrolou – 17:25 a 0:1.
Výkon obhájkyň titulu byl opravdu mizerný, potřebovaly jej radikálně zlepšit.
Což se jim povedlo hned zkraje druhé
části jak agresivnějším podáním, tak větším útočným využitím střeďaček (5:1,
9:4). Jenže trpělivé úpéčko dvakrát bleskově odpovědělo (6:4, 9:7) a průběh byl
dál na vážkách. Nicméně Čadovy svěřenkyně stále zůstávaly vepředu, byť kazily dost servisů. Nahoře je držela zvyšovaná úspěšnost ofenzivy, a když k tomu
přidaly též jistotu v mezihře doplněnou
o několik zákroků v poli či vítězných bloků, patřil jim od skóre 18:15 závěr setu
jasným poměrem - 25:18 a 1:1.
Start třetího dílu se nesl ve znamení vyrovnanosti, než sebevědomí opětovně
nabravší Olomoučanky třemi body za
sebou šly do minitrháku (z 4:4 na 4:7).
V téhle fázi duelu se mohl lámat chleba,
tudíž Weiss a spol. dobře věděly, že si rivalky nesmí nechat utéct ještě víc. Dílčí
úkol záhy splnily, dokonce zanedlouho
otočily při účinném podání kapitánky
ze 7:10 na 11:10. Místo nabrání pohody však vzápětí upadly do velké krize,
když je na příjmu totálně rozhodila svou
plachtou Kubínová. Po sedmibodové
šňůře měl Teplého soubor najednou výrazný náskok 11:17 a směřoval k přiblížení se vítězství. Příliš chybující ženy VK
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Bronz do Ostravy!
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pl k závěrečné jízdě za mistrovským repete s magickou číslovkou 10 ve znaku,
přičemž regionální konkurentky nedostaly už žádnou šanci – 15:10 a 3:2!
Hned následovalo předání cen pro
oba sudí Vlastimila Kováře a Jindřicha
Krtičku, vyhlášena byla také nejlepší hráčka celé finálové série Helena
Horká. Pak už se předávaly stříbrné
i zlaté medaile, stříkalo šampaňské.
A předseda Českého volejbalového
svazu Marek Pakosta nakonec předal
vítěznému družstvu trofej pro extraligové šampiónky. Respekt pro UP Olomouc! Vivat VK Prostějov!!!

Prostějov (son) - Jak Večerník informoval před dvěma týdny, baráž
o UNIQA extraligu žen ČR 2017/18
mezi volejbalistkami VK ČEZ České Budějovice a VK Fénix Brno suverénně ovládl prvně jmenovaný
tým, čtyřnásobný vítěz první ligy za
poslední čtyři roky. Do nejvyšší tuzemské soutěže však opět nepůjde!
Už v předchozích třech letech neměl
o postup z finančních důvodů zájem
a dokonce odmítl absolvovat výše
zmíněnou baráž, čímž se Fénix pravidelně končící mezi národní elitou
na dně tabulky pokaždé automaticky
zachránil. Teprve letos došlo na kvalifikační souboj mezi extraligovým
otloukánkem a prvoligovým hegemonem, kterému kralovaly Jihočešky
3:0 na utkání. Vypadalo to tedy, že
tuzemská smetánka pod vysokou sítí
dozná od příští sezóny jedné personální změny. Podle čerstvých zpráv
k tomu ale nakonec nedojde, protože
se vedení českobudějovického oddílu
k posunu nahoru znova neodhodlalo.
A postup kvůli ekonomice zase odmítlo. Více podrobností zatím není
známo...

Budìjovice zrušily
postup do extraligy

Prostějov (son) - Opravdu velké bojovnice jsou volejbalistky TJ Ostrava.
Už v extraligovém semifinále notně trápily olomoucké favoritky, doma je dvakrát udolaly 3:2. A stejným poměrem
přemohly v obou vzájemných duelech
i KP Brno během série o 3. místo v nejvyšší české soutěži žen. Druhé těsné vítězství přidaly ve středu na jihu Moravy,
čímž urvaly bronzové medaile.
Střetnutí číslo dva přitom bylo znovu
nesmírně dramatické a definitivně jej
rozhodla až infarktová koncovka. „Zisk
bronzu je tím krásnější, že to dnes byla
těžká výhra a že jsme to v tiebreaku za
stavu 13:9 pro domácí nevzdali. Mám
radost, že se nezopakoval loňský rok a teď
už si budeme užívat volno i oslavy. Dokázali jsme, jakou máme partu,“ smál se na
celé kolo jindy většinou zasmušilý trenér
ostravského družstva Zdeněk Pommer.
Zatímco v závěru minulé sezóny jeho
svěřenkyně podlehly v bojích o třetí příčku právě Královu Poli, tentokrát dokázaly
stejného protivníka předčít. „Soupeř měl
od ledna lepší formu i výsledky než my,
což se potvrdilo. I když série byla velice
těsná a rozdíly mezi oběma týmy minimální, vždyť rozhodovaly dva tiebreaky.
Samozřejmě moc mrzí, že jsme to letos
nedotáhli k medaili a tím nesplnili cíl. Je
však potřeba respektovat úspěch Ostravy,“ sympaticky uznal brněnský kouč
Marek Rojko.

„Máme za sebou hrozně těžký zápas, určitě nejnáročnější v celé sérii. Vstoupili jsme do něj
špatně především vinou podání a Olomouc chytila svou šanci, úspěšně pokračovala v úporné
obraně. Využívala našich hrubek, kterých jsme v úvodní a třetí sadě nasekali extrémně moc.
Potom jsme museli jít až na krev, abychom nepříznivý stav 1:2 otočili, což se podařilo zlepšením všech činností v čele s útokem, v němž jsme soupeře v každém vzájemném souboji
trochu převyšovali. A v kritické chvíli se znova projevily jak zkušenosti našich ostřílených opor,
tak herní i psychická síla tohoto výborného mančaftu.“
Jiøí TEPLÝ – UP Olomouc
„První čtyři sady probíhaly jako na houpačce. Komu se zrovna dařilo víc na servisu, ten hodně
bodoval a měl navrch. Pro nás bylo kvalitní podání podmínkou úspěchu, neboť Prostějov má
velmi kvalitní mančaft se špičkovou nahrávačkou, a pokud si dobře přihraje, brání se jeho následné útoky hrozně špatně. Což se projevilo od čtvrtého setu až do konce střetnutí. Chyběla
nám tam rovněž větší poctivost v obraně a asi i síly, které holkám postupně docházely. Navzdory porážce jak dnes, tak v celém finále chci ale tým pochválit za skvělé výkony, favoritovi
jsme díky nim byli hodně důstojným protivníkem.“

Miroslav ÈADA – VK Prostìjov

V koncovce totiž vékáčko nastolilo absolutní dominanci, na podání řádila Weiss
- 25:13 a 2:2.
Šlo se tedy do rozhodujícího tiebreaku,
jenž pro jeden tábor mohl znamenat
radostné křepčení s trofejí nad hlavami
a pro tábor druhý nečekané snížení série
na zápasových 2:1. Psychickou výhodu
měly papírově silnější hostitelky, jenže
protivnice se obdivuhodně vzpamatovaly. A do nesmírně důležité zkrácené sady
se odpíchly zdatněji (z 2:1 na 2:3, 3:5).
Stěžejní význam měl okamžitý kontr
party okolo tahounek Horké s Emonts
na 7:6. Úřadující šampiónky země nako-

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

:

VK PV
UP OL

nadějně zkorigovaly (z 13:19 na 16:19),
aby finiš ovládly jednoznačně lepší děvčata UP - 18:25 a 1:2.
Šlo do tuhého, a pokud chtěl Prostějov
oslavit zlaté medaile na vlastní palubovce, musel dosavadní herní trápení hodit
za sebe. A pořádně zabrat. To ve čtvrtém
pokračování dramatu ukázkově předvedl, klíčový přitom byl drtivý nápor od
stavu 6:5 k luxusnímu vedení 15:8. Tady
domácí kolektiv nechával soka pod sebou komplexně špičkovou produkcí,
naopak hostující ekipa náhle nestačila.
Poté sice poměr sil zase vyrovnala, ovšem pouze chvilkově (15:10, 19:13).
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ƔƔStřetnutí číslo tři s UP jste musely otáčet z 1:2 na 3:2. Proč to bylo tak
těžké?
„Hlavně proto, že olomoucké hráčky
nejsou vůbec špatné a hrají dobrý volejbal. Pokud si dobře pamatuju, tak jsme
je v téhle sezóně pouze jednou porazily 3:0, a to ještě tenkrát byly všechny
tři sety hodně vyrovnané. Jinak jsme
s nimi hrály několikrát 3:1 včetně prvních dvou finálových utkání, a došlo
i na nějaké tiebreaky. Jako teď naposledy. My jsme obecně neměly dobré úvody skoro celý letošní ročník, ve finále to
platilo stoprocentně.“
ƔƔV čem vidíte příčinu slabších nástupů?
„Řekla bych, že teď ke konci sezóny se
už projevila únava. My jsme v podsta-

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Jak se z hlubokého ponoru, když se nedaří, vyškrábat až ke skvělému výkonu a vítězné euforii? Dokonalý recept zná
volejbalová univerzálka VK Prostějov Helena Horká. Ve druhém
i třetím duelu extraligového finále proti Olomouci jí to zpočátku vůbec nešlo, hlavně v sobotu doma dlouho a nezvykle často chybovala. Pokud však někdo umí své družstvo postupným
zlepšováním i tak dovést k výslednému úspěchu, tak je to právě
Hela oceněná jako nejlepší hráčka titulové série. Tohle interview
Večerníku věnovala krátce předtím, než šla s parťačkami oslavovat vstříc mistrovskému večeru a noci.

do Prostìjova!“

ráda za svùj návrat

HELENA HORKÁ:
„Jsem opravdu

RYCHLÝ
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volejbal



aneb pohled
Kathleen Weiss

  @
608 960 042

VÝHODNÉ

Přesně třiačtyřicet utkání je
momentálně dlouhá série volejbalistek VK Prostějov bez soutěžní porážky proti českým soupeřům. Ke dvěma vítězstvím ze
závěru minulé sezóny přidaly
všechny ostatní během letošního
ročníku (28 dlouhodobá část +
9 play-off extraligy, 4 národní
pohár).
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NÌCO KONÈÍ,
NÌCO ZAÈÍNÁ

Jako mladíček jsem četl jednu překrásnou povídku od polského mistra žánru fantasy Andrzeje Sapkowského, jejíž název můžete vidět v titulku tohoto
zamyšlení. V oné zmíněné povídce se prolínala posmutnělá nostalgie něčeho, co neodvratně pomíjí, s radostným očekáváním jiného, co nezadržitelně
přichází.
A musím říct, že v sobotním podvečeru při sledování třetího (nakonec i rozhodujícího) finále tohoto ročníku volejbalové UNIQA extraligy žen ČR mezi
Prostějovem a Olomoucí jsem vnitřně prožíval něco hodně podobného, jako
tenkrát před více než dvaceti lety díky půlhodině kvalitní četby.
I v případě víkendového utkání to byla především krása, byť úplně jiného
charakteru. K pomyslnému propojení vnitřních pocitů přes propast času
a odlišnosti však u mě došlo, protože jsem věděl, že o mistrovský titul hrají
prostějovské volejbalistky naposledy. Možná na nějakou dobu v řádu roků,
ale možná také navěky.
Neboť nemá smysl si nic nalhávat ohledně tématu, že ekonomické podmínky
VK půjdou v létě prudce dolů a tím pádem vyprchávají reálné naděje na další
výrazné úspěchy. V tomhle smyslu tedy něco končí. A byla to zvláštní směska jubilejní zlaté euforie s žalem nad zjištěním, že nádherná éra pravidelného
sběru tuzemských trofejí i úžasných zápasů v evropské Champions League se
už asi nikdy nebude opakovat.
Na druhou stranu čas nelze zastavit, a kdo žije naplno, musí počítat s všemožnými osudovými posuny. Včetně toho, že pokud něco (či někoho) drahocenného ztratíte, jiné(ho) vám prozřetelnost obyčejně pošle do cesty. Též v případě vékáčka je zřejmé, že něco nového začíná. Jen zatím není úplně jasné,
jakou podobu další budoucnost přesně nabere. My pravověrní volejbalisté
každopádně budeme veškeré dění pod vysokou sítí v Prostějově rozechvěle
očekávat.

Marek
Sonnevend

  / @

Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

„Už druhý díl finálové série ve středu v Olomouci byl těžký, stejně jako ten první doma. Soupeřky hrozně moc bojovaly a skvěle bránily v poli, zatímco nás
postihly horší pasáže v koncovce prvního i zkraje druhého setu. Také jsme ale
bojovaly o každý míč, postupně se zlepšovaly. A po rozhodujícím obratu koncovky druhé sady už jsme byly ve zbytku střetnutí lepší. Zápasové vedení 2:0
bylo hodně vydřené a tím důležitější, samozřejmě jsme jej chtěly v sobotu na
vlastním hřišti změnit v titul. Každopádně třetí utkání finále se pro nás stalo
tím nejtěžším, protože jsme od začátku nehrály vůbec dobře. V prvním i třetím
setu byl náš výkon vyloženě špatný a plný zbytečných chyb, naopak soupeřky
hrály kvalitně. Jako už mnohokrát v této sezóně jsme se však dokázaly hodně
zlepšit a otočit nepříznivý vývoj. Zvlášť za dnešní obrat jsem na celý tým hrdá,
zároveň cítím i velké štěstí. Máme mistrovskou trofej!“

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Pověstnou třešinkou na vydařeném
ročníku 2017/2018 prostějovských
volejbalistek je jeden výsledkový majstrštyk. Jaký? Ženy VK ani jednou
nepodlehly v obou národních soutěžích! To znamená, že neprohrály jak
v Českém poháru (4 vítězství), tak ani
v UNIQA extralize (37 vítězství - 18
základní část + 10 nadstavbová fáze +
9 play-off). V minulosti se tento husarský kousek Hanačkám už povedl, tudíž
nejde o premiérový unikát. Na druhou
stranu tohle dokázaly pouze výjimečně (nyní teprve potřetí), proto takový
počin zaslouží pozornost i obdiv. „Přiznám se, že vzhledem ke složení našeho
kádru s pouze sedmi opravdu špičkovými hráčkami bych před startem sezóny
nevěřil, že neklopýtneme absolutně
v žádném utkání domácích soutěží. Holky však pořád makaly, nic nevypustily
a uměly se vypořádat i s větší únavou.
Navíc zůstaly zdravé a taky mistrně zvládaly tiebreaky. Proto se tahle šňůra mohla povést,“ pochválil svěřenkyně trenér
vékáčka Miroslav Čada.

Sezóna bez
èeské prohry!

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Sezónu 2017/2018 zakončila německá smečařka ve skvělé formě, což předvedla v obou
posledních zápasech. Nejprve se ve středečním druhém střetnutí finálové série na hřišti
Olomouce stala nejčastěji bodující hráčkou
(17), když kvalitně útočila (48 procent),
výtečně přihrávala (68 procent), dvakrát
vítězně zablokovala a měla celkovou užitečnost +12. Sobotní třetí duel o titul v domácím prostředí pak přetavila ve 21 dosažených bodů
i top užitečnost mezi všemi aktérkami utkání
+13. Sice jí moc nešlo podání (zkazila hned čtyři) a procenta zakončení i příjmu jí trochu klesla,
ovšem na druhou stranu čtyřikrát nechytatelně zablokovala. Rozlučka Laury Emonts s Hanou tedy
byla velmi vydařená a zaslouženě pozlacená.

LAURA EMONTS

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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se ve velkém dusnu. Celkově šlo o obrovskou dřinu, oba týmy byly zvlášť
po dlouhých výměnách úplně hotové.
Přesto mělo utkání až do úplného závěru vysoké tempo a fanouškům určitě
nabídlo krásnou podívanou,“ označil
Čada úroveň dalšího vydařeného derby právem za nadmíru vysokou. Díky
výsledku 1:3 (22, -21, -16, -17) měl
jeho kolektiv zlatý mečbol, který šel
proměňovat ve svém domácím prostředí. „Očekávám podobné okolnosti.
To znamená, že Olomouc na nás vyrukuje agresivním servisem a musíme počítat s její skvělou obranou. Rozhodne,
jestli se nám podaří vyvinout natolik
velký tlak, jako dnes od půlky druhého
setu,“ přemítal Miroslav Čada v pozvolna chladnoucím středečním večeru.
To trenér UP složitě skrýval zklamání z toho, že jeho svěřenkyně ani napodruhé nevyužily slibné šance na
mnohem příznivější rezultát, třeba i na
vítězství. „Předtím v Prostějově i teď
tady jsme nezvládli, jakmile nás soupeř
dostal pod větší tlak. Samozřejmě je to
škoda, protože si slibně rozjeté zápasy
opakovaně kazíme sami, ale holky to
proti takové herní síle nemají hlavně na
síti snadné. Rozdíl spočíval od poloviny
druhé sady v tom, že hosté po ubránění
těžkých míčů zvládali následně bodovat, zatímco my jsme si s výborně zvednutými balóny často nevěděli v útoku
rady. Prostějov má údernější zakončovatelky, které při smečování méně
chybují. Navíc jsme postupně polevili
na servisu, jenž přestal být z naší strany dostatečně agresivní. Zaslouženě
jsme pak podlehli tlaku soupeře,“ uznal
Jiří Teplý, ovšem s jasným dovětkem.
„Rozhodně nic nevzdáváme, naopak
i do třetího finálového střetnutí půjde- kým okamžikům, rozhodně nejtemme na maximum. Určitě zkusíme sérii nějším v celé finálové sérii.
Ani tato průběžná mizérie Prostěještě vrátit do Olomouce.“
jovanky nepoložila. Místo dílčího
TIEBREAKOVÉ
výsledkového krachu opětovně
ROZUZLENÍ
zvýšily svůj volejbalový level na hraV PROSTÌJOVÌ
nici toho, co opravdu umí. A takové
Od slov lodivoda přešly jeho ovečky kvalitě sokyně UP nezvládaly čelit.
k činům a Teplého touha se v sobo- V jednostranné čtvrté sadě se zrodil
tu 28. 4. málem senzačně naplnila. debakl 25:13 a zprvu nervózní tieFavorizovaná ekipa totiž od samot- break hostitelky mistrně otočily z 3:5
ného úvodu kupila jednu hrubku na na 15:10. Na světě tudíž byl jak rezultát
druhou, většina navíc byla nevynuce- 3:2 (-17, 18, -18, 13, 10), tak další koruných. Mnohem jistější rivalky tak trpě- novace staronových šampiónek České
livě střádaly bodíky a zcela po zásluze republiky. Rekordní desátá v řadě!
opanovaly zahajovací dějství 17:25. „Projevila se síla našich opor herní
Ve druhé části se sice ženy VK zvedly i mentální. Třeba Hele Horké to dnes
poměrem 25:18, leč vzápětí se situace dlouho nešlo, právě ona na smeči dost
opakovala. Další kvanta domácích mi- chybovala. Ale přesto se s tím dokázanel = 18:25 ve třetím dílu.
la vypořádat, od čtvrtého setu zabrala
„Do zápasu jsme vstoupili velice a nakonec se znovu stala nejvíc bodušpatně a chybovali tak moc, že znovu jící hráčkou střetnutí. Výborně si vedly
výborně bránícímu soupeři stačilo Laura Emonts s Katy Weiss i Julčou
těchto našich častých zaváhání jen Kovářovou, tentokrát se mnohem víc
využívat. Slabý jsme měli především prosadily obě střeďačky Nina Herelová
servis se spoustou zkažených a malou a Verča Trnková. Celkově je pravda, že
agresivitou, nezvykle často pak holky jsme během finále nebyli v optimální
kazily i v útoku. Zakončení nám léta- formě, hlavně úvody zápasů nám nelo všude možně, pouze málokdy však vycházely. Ale v kritických chvílích se
do hřiště na zem. Herně jsme se v těch vždycky projevily jak zkušenosti našich
dvou ztracených setech velmi trápili, ostřílených tahounek, tak herní i psyovšem pořád jsem věděl, že dál máme chická síla tohoto výborného manvše ve vlastních rukách. A nepochybo- čaftu. Tím jsme Olomouc opakovaně
val jsem, že to mančaft zase zvládne,“ zlomili. A uspěli v konfrontaci našeho
vracel se Čada k dalším problematic- útoku se soupeřovou obranou,“ poví-

OLOMOUC Prostějovské volejbalistky perfektně zvládají náročné situace. Ve druhém finálovém utkání
UNIQA extraligy žen ČR 2017/2018
nad nimi Olomouc vedla 1:0 na sady
a 15:10, s VK to nevypadalo vůbec
dobře. Přesto se vyzývatelky desátého zlata v jednom sledu obdivuhodně zmátořily a nepříznivý průběh
veledůležitého souboje skvěle otočily
na 1:3, čímž se na jedinou výhru přiblížily k triumfu v celé sérii.
V bouřlivé atmosféře fanoušky zaplněné
Sportovní haly Univerzity Palackého
odstartoval ve středečním podvečeru
hostující tým vítězným blokem, ale

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

úvod střetnutí stejně zvládlo lépe domácí družstvo. A to díky čtyřbodové šňůře
při podání Košické - 5:2. Zanedlouho se
však chyby přesunuly na stranu úpéčka,
jehož přihrávku rozhodila dalekonosnými servisy Horká. Bylo z toho šest
bodů za sebou na 6:9 a favoritky tím
nabraly mnohem větší jistotu, navrch
měly především útočně. Nicméně od
stavu 7:11 se úřadující vicemistryně
republiky opět zvedly, ztrátu postupně
umazávaly. A jakmile rozjely špičkovou
obranu, dokázaly srovnat ze 17:20 na
20:20. Naopak vékáčko zde doplácelo
na nevynucená zaváhání či nedorazy ve
všech činnostech, průběh se úplně otočil. A rozparáděné vysokoškolačky jasně
ovládly koncovku - 25:22 a 1:0.
Prostějovankám v závěru zcela odešla
ofenziva, nemohly položit míč na zem.
Naproti tomu soupeřky se dostaly viditelně nahoru, v čemž pokračovaly
i zkraje druhého dějství. Jejich nápor se
povedlo přibrzdit až třemi body v řadě
z 5:2 na 5:5, přesto zůstávaly Teplého
svěřenkyně dál ve vedení a brzy zase
odskočily, ještě podstatně víc - 11:6.
Těžily z vynikající defenzivy založené
na účinném podání, zatímco Čadova
parta si z horšího příjmu často nevěděla
rady, kromě toho skoro nic neubránila.
A nadměrně chybovala. Postupně se ovšem obhájkyně devíti národních titulů
dostaly z nejhoršího, načež se díky snížení z 15:10 na 15:13 a 16:15 dostaly do
hratelnější pozice. Úplně bylo cítit, jak
se mentálně zvedly, od čehož zbýval jen
krůček k obratu. Skutečně přišel a měl
takovou údernost (z 19:17 na 19:21), že
mohutně zlepšené vítězky dlouhodobé
části nakopl k suverénnímu finiši - 21:25
a 1:1.
Začínalo se tedy od začátku, přičemž
vstup do třetí části ukázal, nakolik zachráněný set číslo dva papírově silnějšímu mančaftu pomohl. Bleskově utekl
do trháku 2:7, tady dosahoval jeho výkon hodně vysoké úrovně v kontrastu
s olomouckou bezradností. Leč dominance netrvala dlouho a následovalo ji
probuzení UP (6:8). Tentokrát si však
hostující soubor získanou převahu nenechal vzít, byť chvílemi kolísal (z 6:10
na 8:10, z 8:14 na 11:14). Oba celky
si v téhle fázi dost pomáhaly servisem
(Herelová, pak Strušková). V součtu há-

1:3
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jila družina útočně tažená triem Emonts,
Kossányiová, Herelová dostatečný náskok, a když během dalšího vydařeného
střídání Nové na podání dravě uprchla
z 13:16 na 13:23, byla sada rozhodnutá
navzdory dílčí odpovědi konkurentek
- 16:23. Konečné skóre vyznělo jednoznačně - 16:25 a 1:2.
Tím se ale Košická a spol. nenechaly
nijak deprimovat. Hned po zahájení
čtvrtého dílu zvedly několik zázračných balónů úžasnou defenzivou
v poli a zvlášť po maratonské výměně
na 3:0 se naplno dostaly zpátky do duelu. Nemalou důležitost mělo, že prostějovský tým tlak rivala včas zastavil,
čímž si vlastně otevřel cestu k pozdějšímu obratu, maximálně razantnímu
o kadenci šestibodové série (ze 7:4 na
7:10). Od tohoto okamžiku měl soubor pod taktovkou obrozené Horké
vývoj pevně pod kontrolou. A tím víc,

:
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TOVAČOV Setkání s originály se
jmenuje letošní retrospektivní výstava Lilian Amann, která je od soboty
7. dubna k vidění v krásných prostorách zámku v Tovačově. Známá
výtvarnice a spisovatelka s celoživotním vztahem k Prostějovsku třináct
let pravidelně vystavovala na zámku
v Plumlově. V Tovačově se její díla
poprvé objevila v roce 2005, letos se
tam vrátila již po čtvrté.
Na slavnostní vernisáž spojenou s hudebním vystoupením se sjeli milovníci umění
z různých koutů republiky. Nemohl chybět ani starosta Tovačova Leo Bouchal,
kterého doplnil jeho kolega z Kostelce na
Hané František Horák. Dorazili rovněž
výtvarníci z Brna a mnoho dalších sympatických osobností. Všichni společně

s autorkou oslavili její narozeniny, které
připadly přesně na den slavnostního zahájení výstavy. Ta obsahuje 40 prací seřazených do cyklů podle doby, v nichž za
uplynulých patnáct let vznikaly.
„Lilian Amann prošla za poslední léta
třemi základními fázemi své tvorby, ve
kterých dávala přednost různým barevným kombinacím. V centru její pozornosti však vždy byly člověk a jeho tvář,
kterou vnímá jednak jako odraz vnitřního dění, jednak coby dokonalý prostředek neverbální komunikace,“ upozornil
na úvod vernisáže Prostějovan Miroslav
Švancara, který dále zrekapituloval bohatou výtvarnou, spisovatelskou a publicistickou činnost Lilian Amann, jež ve
svých dílech stále častěji pracuje s nadsázkou.

Výtvarnice a spisovatelka
na vernisáži
oslavila své narozeniny

ale již zesnulém spisovateli Jacku
Cameronovi a jeho ženě Susie, kteří utonuli při projížďce na jezeře.
Simon chce být také spisovatel,
a tak doufá, že mu změna prostředí pomůže najít inspiraci. I proto
si vybral dům po slavném spisovateli, tím hlavním důvodem však
byla nízká prodejní cena. V domě
totiž nikdo dlouho nevydrží. Ani
nově nastěhovaní manželé netuší,
že v domě stále „bydlí“ bývalí majitelé. Ti dosud všechny nájemníky
vždy vyhnali, aby měli klid. Manželé
Willisovi jsou jim ale po chvíli sympatičtí, a tak započne podivné soužití, v němž ti, co jsou naživu, netuší,

že s nimi v domě bydlí i někdo další
a pomáhá jim. „Hra má ladný spád
a jejími hlavními tématy jsou láska,
rodina a život, který není ničím,
když není prožitý naplno od začátku
do konce. Vážnější a dojemnější scény se střídají s humornými v příjemné rovnováze a nesklouzávají k laciné dojemnosti, lépe řečeno k patosu.
Kvalita hry je podepřena výbornými
dialogy a skvělými výkony interpretů,“ poznamenal herec a režisér Josef
Vrána, kterého můžeme znát z několika televizních seriálů.
Dva měsíce po své premiéře je tak
celkem nová hra dobrým receptem,
jak přilákat lidi do divadelních sálů.

svými rodiči zamířit na divadelní pohádku zanedlouho znovu. V neděli
20. května do prostějovského Národního domu dorazí Slovácké divadlo
z Uherského Hradiště se Špalíčkem
veršů a pohádek.

Jeden takový byl k poslechu minulé
úterý v sálu ZUŠ V. Ambrose, kde se
představil talentovaný americký klavírista Eric Zuber. Dvaatřicetiletý virtuóz
z amerického Baltimoru, označovaný
jako výrazná osobnost nové generace
amerických klavíristů potěšil prostějovské fajnšmekry více jak hodinovým
vystoupením. Zazněly skvělé skladby
od Mozarta, Chopina nebo Beethovena jako například od posledního jmenovaného sonáta „Waldstein“. Koncert
měl velice komorní atmosféru, na
druhou stranu byl sál nabitý emocemi
vyvolanými u posluchačů klasickou
hudbou. Příjemné klavírní tóny vtáhly
všechny v místnosti do jednoho přítomného okamžiku, kdy na sobě každý
cítí přítomnost hudby a nechává ji skrz

Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

sebe proudit. Jasně se ukázalo, že Eric
Zuber je opravdu mistr svého oboru
a ve svém věku nadějný a talentovaný
hudebník, kterého jsme měli to štěstí v Prostějově vidět. Absolvent The
Juilliard School of Music pracuje také
jako pedagog na státní škole v Columbusu.
Festival Prostějovské dny hudby
2018 pokračuje v tomto týdnu třemi vystoupeními. Ve středu 2. května od 17:00 hodin proběhne v sálu
ZUŠ Vladimíra Ambrose Absolventský koncert žáků „zušky“. O den později bude Městské divadlo Prostějov
patřit dopoledne dětem v rámci komponovaného pořadu a od 18:00 hodin
téhož dne 3. května vystoupí v přednáškovém sálu Národního domu dechový kvintet moravské filharmonie
Olomouc MORAVIA QUINTET.
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Skvělým příkladem mohou být obrazy
„Pštrosí jízda“, na němž Lilian vysadila
odvážnou dámu na největšího opeřence,
či dílo s výmluvným názvem „Děti nosí
maminka“, za nějž byla po právu oceněna
v Německu, kde trvale žije. Mezi malbami
dále vynikají „Žena s květinou“ zachycující nostalgii po období konce 19. století či
cyklus pěti kreseb „Kudrnaté myšlenky“,
které spojují výrazné bleděmodré oči.
Ty jsou ostatně typické prakticky pro
všechny obrazy Lilian Amann. „Chtěla
bych moc poděkovat kastelánce zámku

v Tovačově paní Květě Zajícové, se kterou
jsme všechno řešily formou internetové
a telefonické komunikace. Jsem ráda, že
vše dopadlo naprosto perfektně! Výstava
by se rovněž neuskutečnila bez pomoci
mého manžela, který se přes své velké
pracovní vytížení chopil práce špeditéra
a pomohl mi všechny obrazy bezpečně
dovézt z Německa do České republiky,“
vyjádřila se na závěr autorka.
Výstava obrazů Lilian Amann na
zámku Tovačov potrvá až do 2. červ(mls)
na 2018.

Lilian
Amann
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v Tovaèovì odhaluje 15 let tvorby

PIVÍN Současná komedie z pera britské spisovatelky v podání Divadelního souboru při MěKS Kojetín pobavila i dojala. Neobyčejný příběh o dvou
manželských párech, z nichž jeden je tak trochu mrtvý, hraje na humornou
notu, ale nutí i k zamyšlení nad přítomností okamžiku a jeho lehkou pomíjivostí. V popředí hry jsou manželé Cameronovi, kteří se utopili na projížďce
lodí. Od té doby straší ve svém starém domě a vyhánějí všechny nájemníky.
Do chvíle, než se nastěhují manželé Willisovi...
víně. Režie romantické komedie se
EXKLUZIVNÍ
chopil Josef Vrána, přičemž na prkně,
reportáž
co znamená svět, se představili začípro Večerník
nající herci a herečky Radek Baštinec,
Marie Němečková, Bedřich Mokrý,
Jakub
Jan Nedbal, Lucie Němečková, Pavlína Lukášová a Markéta Krchňáková.
ČERMÁK
O co ve hře Pam Valentine jde? SiDivadelní představení bylo k vidění mon a Flic Willisovi jsou mladý pár
uplynulý pátek v kulturním sále v Pi- stěhující se do domu po slavném,

„Líbilo se mi to. Pohádku O Šípkové
Růžence znám a mám ji ráda. Na tomhle představení bylo asi nejlepší to, že
jsme nemuseli pořád sedět,“ svěřila se
pětiletá Natálka.
V dohledné době mohou děti se

www.vecernikpv.cz

klikni na
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PROSTĚJOV Pár dnů v několika
městech ve znamení klasické hudby. To je podnik Americké jaro,
který zavítal také do Prostějova,
a to v rámci 26. ročníku festivalu
PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY
2018. Ten se koná od 22. dubna do
26. května opět pod záštitou primátorky statutárního města Prostějov.
A přinese mnoho mimořádných
zážitků, u nichž nehodlá Večerník
chybět.

Láska mezi nebem a zemí navštívila Pivín

Pohádka O Šípkové Růžence začala
zvoněním zvonku v rukou Jana Přeučila.
„Když jsem byl malý, tak mi moje
maminka říkala, abych vždy pěkně
děkoval, zdravil a nešišlal,“ svěřil se herec
známý svým vytříbeným hlasovým
projevem, který následně společně se
všemi přítomnými dětmi vyzkoušel
hned několik jazykolamů. Nebylo to
rozhodně naposledy, co malí diváci
aktivně spolupracovali s herci na pódiu.
Postupně si všechny děti zatančily na
plese, dvě děvčátka si zahrála na sudičky
a všichni společně pomohli hodnému
zahradníkovi, aby přemohl nebezpečné
trní i stoletý spánek. Pohádkový příběh
doplnily i písničky hudebního skladatele
Jaromíra Klempíře.
Děti se v úterý 24. dubna hned
dvakrátpocelouhodinudobřebavily.

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Zná to každý rodič:
zabavit svého potomka bývá už od
dob Erbenovy Polednice někdy nadlidským úkolem. Upoutat naráz pozornost hned tří stovek předškoláků
se z tohoto pohledu může jevit jako
úkol pro šílence. Zkušená herecká
dvojice Jan Přeučil a Eva Hrušková
se ho však minulé úterý dopoledne
v zaplněném sále kina Metro 70 nezalekla. Večerník byl u toho!

   bavil kino plné dětí *"/&

odreagovat, starostí mají doma dost“
inscenují jednu komedii za druhou,
soubor z Litoměřicka servíroval úplně
jinou kávu. Její chuť byla vrcholně trpká a bolestně svíravá, tedy stejná jako
bývá život plný velké vášně i zklamání.
V příběhu opuštěné Hester, která fatálním způsobem naruší svatební veselí, kde v roli novomanžela vystupuje
její bývalý partner a otec jejího dítěte,
se úžasným způsobem prolnuly mystické postavy s reálným světem. Děj
postupně a velmi rafinovaně odhaloval příběhy dávných zrad a navzdory
sympatickým hrdinům nezadržitelně
spěl k závěrečné tragédii. Celkový
dojem z naprosto profesionálně zvládnuté inscenace podtrhl výkon
všech herců v čele s trpící Vladimírou
Zborníkovou v roli Hester. Z jejího
výjimečného výkonu by jistě měla
radost i autorka předlohy Marina
Carr, která se inspirovala antickou
Médeiou. „Už jsem viděl na divadle
ledacos a jsem divák poněkud okoralý.
I v běžném životě emocím podléhám
jen výjimečně. Nicméně u tohohle
jsem v závěru měl oči plné slz, což se
mi už řadu let nestalo,“ svěřil se jeden
z odcházejících diváků.
O víkendu byli v rámci Hanáckého
divadelního máje k vidění ještě
dvě komedie a jedna pohádka.
Tím to však zdaleka nekončí! Po celý
následující týden budou Němčice
plné divadla, neboť Hanácký divadelní
máj skončí až slavnostním vyhlášením
výsledků, které je naplánováno na sobotu (program najdete na jiném místě
této dvoustrany - pozn.red.).
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Středeční duel finále číslo dva, to bylo
vysilující drama v dusném horku fandy
obsypané haly Univerzity Palackého.
A pro vékáčko se nevyvíjelo vůbec
dobře. Extrémně vyhecované protivnice otočily zahajovací sadu ze 17:20 na
25:22 a ve druhé vedly 15:10. „Soupeř
nám dělal velké problémy fantastickou
obranou v poli, jeho hráčky zvedaly až
neskutečné míče. Myslím si, že předváděly defenzivní vrchol svých možností
a proto vedly, my jsme až do poloviny
druhého setu byli hodně dole,“ ohlížel
se několik minut po žhavé bitvě prostějovský kouč Miroslav Čada.
Byla na něm znát úleva a současně hrdost na svůj tým, že i z tak nepříznivé
situace se dokázal ohromným vzepětím vyhrabat. „Holky se semknuly,
maximálně šly za každým balónem
a velkou bojovností utkání otočily.
Pomohly si přitom nejen lepším útokem, ale i zkvalitněním obrany. Samy
tam vytáhly několik super zákroků
v poli, což mančaft vždycky podpoří,
nakopne. A celkově šla naše defenziva postupem času výrazně nahoru.
Olomoučanky pak nevydržely ten
soustavný tlak z naší strany a ve zbytku zápasu jsme pak měli skoro pořád
navrch. I když to bylo až do konce
neustále náročné, domácí celek nepřestával bojovat. Tím víc si těžce
vydřené výhry včetně nelehkého obratu cením,“ zdůraznil Čada.
Utkání s datem 25. dubna dalo všem
aktérům - a pochopitelně především
samotným plejerkám - pořádně zabrat. „Podmínky byly fakt složité, hrálo

PARÁDNÍ OBRAT
V OLOMOUCI

PROSTĚJOV S finálovým vedením 1:0 na zápasy vstupo- Původní zpravodajství
valy volejbalistky VK Prostějov pro Večerník
do sedmnáctého týdne toMarek
hoto kalendářního roku.
Nakonec se ukázalo, že byl SONNEVEND
v UNIQA extralize žen ČR 2017/2018 tím dle očekávání posledním, neboť obhájkyně mistrovského titulu vyhrály i další
dvě střetnutí nad UP Olomouc a tím celou sérii 3:0. Nejednalo
se však o žádnou pohodovou ani spanilou jízdu, ba právě naopak. Na tomto místě Večerník rekapituluje, jak favoritky ke
zlatému grálu přece jen dokráčely.

Ženy vékáčka měly fůru práce
s odbojnými rivalkami z metropole Hané,
nicméně jejich vzdor zlomily

POSLEDNÍ DVA KROKY ZA TITULEM BYLY  byla Jan PŘEUČIL s manželkou !J-MJNOîEJQ<KüDnGJ
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půl sedmé večer se prostě bruslilo
s Mubeou. Na ledové ploše se proháněly především děti, čas si ovšem našli i mnozí dospělí. „Bruslení s Mubeou jsme uspořádali s úmyslem, aby se
naše firma otevřela veřejnosti přímo
tady v Prostějově. A také abychom
ukázali, co všechno jsme schopni
pro lidi udělat a co jim v tomto městě můžeme nabídnout. Samozřejmě
se také chceme dostat více do povědomí zdejších občanů. Naše aktivity
samozřejmě míří hodně do sportovní
oblasti a bruslení rozhodně není jediVe středu 25. dubna od půl šesté do nou akcí, kterou pořádáme. Když už

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Minulou středu
vpodvečer patřila ledová plocha
Víceúčelové haly-zimního stadionu
společnosti Mubea, která v průmyslové zóně v Prostějově úspěšně
působí již řádku let. V současnosti dokonce rozšiřuje svůj provoz.
Bruslení s Mubeou našlo velký
ohlas mezi veřejností, desítky lidí
tak využily jednu z posledních jarních možností zabruslit si na prostějovském „zimáku“.

milujeme vecerník
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EXKLUZIVNĚ
Vedení „hanácké“ skupiny se ujal
kondiční trenér David Skřivánek, část
hráčů se bude stejně jako před rokem
připravovat individuálně. To se týká
například Tomáše Divíška, Tomáše
Nouzy, Jakuba Neužila, Davida Dvořáčka a Daniela Koláře. Tito hráči poté
podstoupí na konci července zátěžové
testy. Tento model se osvědčil, a není
proto důvod něco měnit. „Máme za sebou takové seznamovací dny. Scházeli
jsme se vždy v devět ráno a trénovali
jednofázově, někteří kluci totiž měli
celý měsíc volno a musel jsem nejprve
zjistit, jak na tom jsou. Nyní už budeme trénovat dvoufázově, ráno i odpo-

Jiří
MOŽNÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

PROSTĚJOV Celkem desetitýdenní porci suché letní
přípravy budou muset strávit prostějovští Jestřábi. První
desetinu již stihli zdárně absolvovat, oficiální start celého
tréninkového úsilí se uskutečnil v pondělí 23. dubna.
ledne,“ představil Skřivánek čtenářům
Večerníku aktuální fázi přípravy.
V souladu s moderními trendy
obdržel každý hráč připravený individuální plán, který je zaměřen
speciálně pro daného jedince. V zámoří i v extralize je tento přístup velmi
ceněný pro rozvoj každého jednotlivce, aby dokázal zlepšovat své přednosti
a odstraňovat nedostatky. Do přípravy
se navíc zapojí i někteří prostějovští
odchovanci, kteří minulou uplynulou
sezónu byli na hostování v jiných klubech. „Na základě testu strukturální
rovnováhy jsem jim připravil skladbu cviků. Základem je provádět je
správně technicky, nejde nám ani tak
o kvantitu, jako o kvalitu. I proto si hráči sami zvolí váhu a postupně ji mohou
zvyšovat, to je motivuje, když vidí pokrok,“ poukázal.

Cílem je dokonale
se připravit hned
na šestapadesát ostrých zápasů v základní
části, neboť WSM Liga bude
mít po postupu Poruby hned
patnáct účastníků, a vybudovat si
co nejlepší pozici pro následnou
vyřazovací část. David Skřivánek
v tomto využívá nejnovější poznatky, například v polovině dubna
se zúčastnil workshopu v Dánsku
a po prázdninách se vydává do Cardiffu. „Už dříve jsem hlavně z finančních důvodů absolvoval online testy.
Ty spočívaly v nastudování teorie,
absolvování testu a nahrání hodinového videa tréninku s hráčem, které
bylo následně posouzeno. Hodně
mě to baví, hráči mi důvěřují a líbí se
mi, že mohu vidět výsledky,“ libuje si

PROSTĚJOV Tento pátek 4. května zažije Prostějov další Majáles.
Jako každý rok dojde na průvod
originálních masek a vyhlášení
krále, chybět nebude ani večerní
afterparty. Ale pozor! Letos je od
loňských ročníků rozdíl v časovém
uspořádání jednotlivých akcí tradičního programu.
Každoroční jarní studentský happening s průvodem masek, vyhlášením
krále Majáles a spoustou místních

kapel pořádá tradičně Gymnázium
Jiřího Wolkera a Divadlo Point. Tento
rok je sraz naplánován v parku u lázní již mezi 11:00 a 11:20 hodinou,
v 11:30 hodin se všichni vydají směr
náměstí T. G. Masaryka. V pravé poledne zde proběhne vystoupení škol
a prezentace kandidátů na krále Majáles. Předpokládá se, že vše bude trvat
60 až 90 minut. Po krátké pauze na
oběd proběhne ve 14:30 hodin vyhlášení krále.

Veselici před prvním májem obnovili
v Drozdovicích místní nadšenci před

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Je jediná v Prostějově
a v Drozdovicích byla vztyčena už
poosmé za sebou! Nadšenci v čele
s majitelem pohřební služby Pavlem
Makovým se uplynulou sobotu dopoledne opět bavili při již tradičním
stavění májky. A jako vždy nechybělo bohaté občerstvení, spousta lidí
a také šibeniční humor... U toho prostě Večerník nemohl chybět.

/HWQËVH]ÑQDYNHPSX

V 19:00 hodin začne již tradiční afterparty, tentokrát v Music baru 27 na
Školní ulici. „Afterparty Majáles 2018
odstartuje kapela Chilly Weather.
Tuto kapelu jste mohli mít příležitost
vidět už na některých předchozích
ročnících festivalu. Přijďte si proto
s námi užít západ slunce do srdce Prostějova,“ vzkazují organizátoři. Dále
zahrají Dafman ft. Kobylka Drums
a DJ Malda.
(tem)

jsme tady na zimním stadionu, tak
bych připomněla, že pro naše pracovníky máme i permanentky na hokejová utkání a pro zaměstnance rovněž pořádáme spoustu sportovních
aktivit během celého roku,“ sdělila
Večerníku Michaela Zahnášová, personalistka společnosti Mubea. Právě
ona společně s kolegyní u vstupu na
zimním stadionu rozdávala návštěvníkům akce upomínkové předměty.
„Předáváme lidem dárečky od naší
firmy, lidé si tady mohou vzít vše
zdarma, a co se jim zlíbí,“ dodala
s úsměvem Michaela Zahnášová.

PLUMLOV Není tomu ještě pořád
tak dávno, co jsme nosili zimní bundy a mysleli si, že ta protivná zima nikdy neskončí. Naštěstí mrazy už jsou
pryč a aprílové počasí se nekoná,
proto nic nebrání tomu, abychom
přivítali novou letní sezónu, která pomalu, ale jistě nabírá velkých
otáček. Druhou dubnovou sobotu
tak učinili i v plumlovském kempu
U Žraloka.

tocyklistů nebo lidí z okolních vesnic.
„Sezónu měla zahájit jedna kapela s názvem Putyk Rock Acoustic, ale nakonec se to tak sešlo, že nám zahrají ještě
další dvě kapely. Začnou Staří Hloučeláci, potom kapela Devatenáct Romů,
kteří se tak jmenují proto, že nikdy neví,
kolik se jich na pódiu sejde,“ prozradil
Večerníku jeden z organizátorů.
Kromě poslechu hudby si všichni návštěvníci mohli dát i tradiční pokrmy,
které Žralok nabízí už mnoho let od
EXKLUZIVNÍ
šéfkuchaře Oldy. „Do kempu chodíreportáž
me pravidelně na pivko, nebo když je
pro Večerník
tu nějaká akce. Letos už se nemůžeme
dočkat pálení čarodějnic a setkání traAneta
bantistů,“ svěřila se jedna z návštěvnic
DANĚČKOVÁ
Kateřina Mrázová.
Počasí opravdu vyšlo a tak se není co Majitel kempu Petr Piňos po celou
divit, že v kempu U Žraloka se zastavilo dobu pobíhal po kempu a snažil se
několik stovek turistů, cyklistů, mo- doladit poslední detaily ještě před
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akcí. „Letos dlouho mrzlo, takže jsme
měli asi tři týdny na to dát všechno do
pořádku. Minulý rok jsme opravili záchody, letos máme zrekonstruované
sprchy. Také bychom chtěli ze starého

# "$  
 %

ƔƔ Co vám uplynulé měsíce daly?
„Hromadu zkušeností! Dříve jsem
pracoval především s jedinci, neměl
jsem příliš zkušeností s vedením celého týmu. V některých situacích
bylo nutné improvizovat a zároveň
zachovat kvalitu tréninkového procesu. Když se vám nahrne do posilovny
pětadvacet hráčů a máte omezené
množství vybavení, není lehké sestavit
program, tak aby vyhovoval každému
hráči.“
ƔƔ Na čem jste tedy musel nejvíce
zapracovat?
„Pravděpodobně na přístupu a životním stylu. V průběhu sezóny
jsem se snažil hráče obohacovat o informace, které se týkaly stravy, spán-

Jiří MOŽNÝ

PROSTĚJOV První rok v pozici
kondičního trenéra prostějovských
Jestřábů má za sebou David Skřivánek (na snímku). Někdejší hokejista, jenž se sám aktivně podílel
na postupu místního týmu LHK ze
druhé ligy do první, se rozhodl již
ve dvaadvaceti letech ukončit aktivní kariéru a vrhl se na trenérskou
dráhu. Právě v tomto směřování
vidí svou budoucnost a chtěl by se
i nadále zlepšovat. Nyní už i jemu
skončilo období volna a společně
se svými svěřenci začal počátkem
uplynulého týdne přípravu na ročník 2018/2019.

“

ku, regenerace nebo suplementace.
Cítím, že v těchto oblastech mají stále velké rezervy, i když mají obrovský
vliv na jejich výkon. A to nemluvím
jen o tom fyzickém, ale především
mentálním. Trénink může podpořit,
nebo ruinovat strava a regenerace.
Každý má na výběr, kterou cestu si
vybere.“
ƔƔ Minulé pondělí začala příprava
na novou sezónu. Na co se mimo
jiné mohou hráči těšit?
„Každý bude mít vlastní plán dle výsledků testů. Dá se ale říct, že hokejisté
mají mnohdy podobné problémy, jako
jsou zkrácené a slabé zadní stehenní
svaly, nerovnováha v ramenním kloubu nebo špatná mobilita kyčlí. Lišit se
budou i programy podle toho, zda má
hráč převahu rychlých, nebo pomalých svalových vláken. To mi umožní
přesně zvolit daný počet opakovaní
nebo frekvenci obměny cviků. Jsem
rád, že mám možnost studovat v za-

hraničí a využít nejnovější poznatky
a moderní trendy, které v Česku ještě
nejsou příliš dostupné.“
ƔƔ Jak bude vypadat hned ta úvodní
fáze tréninků na suchu?
„První čtyři týdny budou zaměřeny
na takzvanou strukturální rovnováhu, kde je cílem odstranit specifické disbalance. Můžou to být strany,
tedy levá a pravá končetina, nebo
přední a zadní část těla. Používám
testy, které tyto problémy odhalí,
a následně jsou hráčům předepsány
konkrétní cviky na jejich odstranění.
Často jsou to právě tyto nedostatky,
které je brzdí v dalším rozvoji nebo
jsou viníkem vleklých zranění. Tato
fáze je také vhodná pro budování flexibility a mobility, jíž hokejisté často
postrádají. To nám pak umožní dostat se po měsíci k pokročilejším
cvikům, kde už se budeme věnovat
především nabírání síly a svalové
hmoty.“

Jsem rád, že mám možnost
studovat v zahraničí a využít
tak nejnovější poznatky
a moderní trendy, které v Česku
ještě nejsou příliš dostupné.

David Skřivánek

kondiční kouč

upozorňuje

lední hokej / míčové sporty
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PROSTĚJOV Napodobit výsledkový úspěch svých mladších oddílových kamarádek se starším
žákyním VK Prostějov nepodařilo. Také volejbalistky vékáčka
věkové kategorie U15 si vítězstvím v krajském přeboru zajistily účast v první části mistrovství
republiky 2018, ovšem na rozdíl
od prostějovského výběru do 13
let na finálový turnaj národního
šampionátu pro elitních šestnáct
družstev tuzemska nepostoupily.
Hanačky absolvovaly úvodní fázi
MČR v Brně, kde se hrála jedna ze
čtyř osmičlenných skupin, konkrét-

ně B. Na závěrečný přebor pronikly
tři nejlepší týmy konečné tabulky,
mezi něž se svěřenky trenérské dvojice Solange Soares - Pavel Parobek
nedostaly. Během třídenního turnaje totiž vyhrály jediný ze sedmi svých
zápasů (2:0 nad Kolínem) a ve zbylých šesti podlehly, dohromady získaly jen čtyři body. A obsadily sedmé místo, čímž za postupem zůstaly
hodně daleko.
Celkové pořadí v rámci republiky
pro letošní sezónu registruje děv(son)
čata VK na 30. pozici.
Výsledkový servis
najdete na straně 26

neprošly

turnaje MČR

do finálového

1.

rozhodně nic jistého. Leč Hanáci
svou výchozí pozici zvládli brilantně.
Nejprve otočili vstupní duel proti
Brnu z poločasových 4:7 na finálních 10:7, přičemž skvělá druhá půle
tohoto moravského souboje se ukázala jako klíčová. Vzápětí totiž jasněji
přehráli Náchod 12:6 a zlatá euforie
mohla zaslouženě propuknout na
plné obrátky!
„Rozhodl fantastický obrat s Brnem. Hodně se to podobalo loňsku,
kdy jsme obdobně uhráli rozhodující souboj se Znojmem, tenkrát ze
stavu 1:7 k remíze 7:7 znamenající
titul. Tentokrát se povedlo přímo
zvítězit, ale moc nám nevyšel ani
vstup do druhého utkání proti Náchodu. V hale bylo asi dvě stě lidí
a na hráče panoval velký tlak, což
se projevilo jejich nervozitou. Po
přestávce se však ve druhém poločase chytili, naopak odešel soupeř.
Naše děcka měla nejprve sklopené
hlavy, dokonce se objevily i slzy.
Načež skvěle zabojovala a toho si
moc cením,“ radoval se z úspěšné
obhajoby trenér mladších žáků SK
Martin Šnévajs.

Foto: 2x Facebook

Rovněž ve věkové kategorii U11
už prostějovští korfbalisté posbírali v minulosti řadu cenných kovů,
skončili například druzí v roce
2016 a dokonce první sezónu
předtím. Nyní na tyto úspěchy minižáci SK navázali dalším stříbrem,
jež tentokrát přivezli z finálového
klání čtyř top kolektivů tuzemska
v Kolíně.
Stěžejní přitom bylo hned zahajovací
skolení Kutné Hory coby výkonnostně nejbližšího soupeře poměrem
14:9. Poté hanácké naděje nestačily
na suverénní Brno vysoko 4:18, načež
v posledním střetnutí potvrdily svou
druhou příčku jasným smetením Kolína 14:2. Velkou radost talentované
mládeže navíc ještě znásobila osobní
přítomnost televize, díky čemuž běžely záběry z akce na veřejnoprávním
kanálu ČT Sport.
Výsledkový servis obou finálových turnajů najdete na straně 26

2.

STØÍBRNÝ ZÁSAH V KOLÍNÌ
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Korfbaloví mladší žáci „ergéčka“ vyhráli
nadstavbovou část, proto měli výhodu
pořadatelství závěrečného finálového
turnaje tří nejlepších družstev ČR věkové kategorie U13. A v hale RG a ZŠ
města Prostějova ve Studentské ulici logicky byli i hlavními favority na konečný
triumf, kterým by obhájili mistrovský
titul z loňska, když zvítězit dokázali též
v roce 2015 (mezitím brali bronz).
Role papírově nejsilnějšího týmu je
však ošidná, proto nebylo dopředu

 "Q$g

ZLATÁ RADOST DOMA

PROSTĚJOV Že je Prostějov jednou z národních bašt korfbalu, to
musí vědět každý, kdo aspoň trochu
tenhle smíšený sport sleduje. Zdejší
oddíl SK RG je vyhlášený především vynikající výchovou mládeže
a teď na konci sezóny 2017/2018
o tom podává další výsledkové důkazy. Prozatím mají hodnotu dvou
dalších získaných medailí republikového významu do nesmírně bohaté klubové sbírky.

Korfbalové medaile: mladší žáci RG
obhájili titul, minižáci dobyli stříbro!

někdejší hráč Sparty Praha, Komety
Brno, Velkých Popovic, Litoměřic
i právě prostějovských Jestřábů.
Zatímco o složení kádru na příští ročník ještě není definitivně rozhodnuto,
přičemž přestupové okno se otvírá teď
v úterý 1. května, složení realizačního
týmu je jasné už dnes. Vše zůstává stejné. Trenérské duo Vykoukal-Peštuka
vedlo tým prozatím v celkem 65 utkáních s bilancí 35 výher a 30 proher.
Brankáře bude mít opět na starosti
Štefan Žigárdy, kondičním trenérem
je David Skřivánek, vedoucím týmu
zůstává Josef Ovečka a dvojice kustodů-masérů pokračuje ve složení Lukáš
Duba - Michal Černý.
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*µEF< „Trénink může podpořit,
„Jestli ji někdo
! 4p  MAJÁLES hrozí pohře nebo ruinovat strava
a regenerace,“

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Při nedávném vyklízení domu v Knihařské ulici za
prostějovskou radnicí byla objevena socha anděla. Pocházela ze
smutečního kočáru, který do konce šedesátých let v Prostějově využívala
zdejší pohřební služba. Podaří se zachránit i další kousky krásných vozů
patřících neodmyslitelně k prostějovské historii?
k jejich likvidaci, kterou ještě pamatují přímí svědci. Zbytky roztlučených
Pohřební služba města Prostějov vozů si posléze rozebrali obyvatelé
dlouhá léta sídlila v Knihařské ulici za přilehlých domů. Ve sklepě jednoho
prostějovskou radnicí. Ve dvoře domu z nich byly nedávno objeveny socha
až do roku 1975 stávaly také pohřební anděla a bok kočáru se znakem města
kočáry. Následně přímo tam došlo Prostějova.

? +! ; B .  '       ! 
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Foto: archiv V. Obra

„Je to fantastický objev! Prostějov měl
ve své době alespoň čtyři nádherné
pohřební vozy. Může to být i tím, že
v nedaleké Kravařově ulice měl od roku
1842 svoji dílnu prostějovský stavitel
kočárů Jan Weigl. Jedno z jeho děl je
i v našem muzeu a čeká na renovaci,“
neskrýval nadšení Václav Obr, majitel
Muzea kočárů, ve kterém bude uložen
i poslední objev z Kravařovy ulice. „Rád
bych panu Frantisovi ze srdce poděkoval
za záchranu torza vozu. Budeme moc
rádi, pokud nám při hledání pozůstatků
po prostějovských kočárech pomůže
kdokoliv další. Rád bych totiž v budoucnu v prostějovském muzeu udělal na
toto téma zajímavou výstavu. Týkat by
se měla i osobnosti stavitele Jana Weigla,
jenž proslavil město Prostějov po celém
světě,“ zdůraznil Obr.
Pokud tedy máte cokoliv, co by
se vztahovalo k prostějovským
kočárům včetně dobových fotografií z pohřbu, na němž je vidět
kočár či jeho část, zašlete je na email vaclav.obr@seznam.cz nebo
zavolejte přímo na 602 557 167.

Èást prostìjovského pohøebního koèáru bude
vystavena v muzeu v Èechách pod Kosíøem
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Starší žákyně
JESTŘÁBI
UŽ
TRÉNUJÍ,
4y),'&e1)#y- (#4'*'
mají za sebou první týden VK Prostějov

navštivte stále více oblíbenější inter

BRUSLENÍ S MUBEOU   ! " 
přilákalo spoustu návštěvníků

Dvě vstupenky získali: Alena Kočí, Sněhotice 20 * Stanislav Facek, Březinova 14, Prostějov * Kateřina Karhanová, E. Beneše 66/27, Prostějov * Pavel
Répal, Doloplazy 132 * Veronika Špičáková, Příční 140, Smržice
Výhercům jsme vstupenky již předali.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z 2. KOLA JE:
FRONTMAN KAPELY WOHNOUT
MATĚJ HOMOLA MÁ DCERU S...
c) Darou Rollins

PLUMLOV Již dnes, tj. v pondělí 30. dubna od 16:00 hodin odstartuje
program 18. ročníku Sletu čarodějnic. V kempu Žralok jej pořádá Spolek Plumlovského nadšenců. A díky Večerníku jste měli šanci být u toho
ZADARMO!
Naše soutěž probíhalo ve dvou dějstvích. Jestliže jste odpověděli správně na jednu z položených otázek, mohli jste usilovat o celkově DESET
VOLNÝCH VSTUPENEK.

ČADODĚJNICE

NA PLUMLOVSKÉ

Kdo vyhrál lístky?

Své odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „PIVNÍ SLAVNOSTI“. 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 3. KVĚTNA, 12.00
hodin. PĚTICI VÝHERCŮ budeme následně kontaktovat telefonicky, proto NEZAPOMEŇTE na sebe UVÉST KONTAKT. Vstupenky
pak budou následně připraveny k vyzvednutí přímo v redakci.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
ODKUD POCHÁZÍ SKUPINA ARGEMA?
a) z Uherského Hradiště
b) z Vízovic
c) ze Vsetína

Tuto sobotu 5. května ve 12:00 hodin odstartuje program 5. ročníku
mimořádné události s názvem HANÁCKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI. V prostoru vedle OC Albert za Plumlovskou ulicí jej pořádá tým kolem hlavního organizátora Petra Paníčka. A díky PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku máte šanci být u toho ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 30. dubna do čtvrtku 3. května. Jestliže odpovíte
správně na níže položenou otázku, může se hned PĚT Z VÁS těšit z jednoho
kusu VOLNÉ VSTUPENKY.

NA PIVNÍ
SLAVNOSTI

VYHRAJTE VSTUPENKY
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rozhovor Večerníku

milujeme vecerník
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ƔƔ Vaše rozhodnutí o přesunu do
Prostějova bylo loni v létě hodně
rychlé. Tolik jste novému projektu věřil?
„Proběhlo několik jednání s lidmi,
kterým věřím. Jejich koncept bu-

VALNÝ

Ladislav

v rámci původního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Po dvanácti letech se do haly prostějovského
Sportcentra DDM vrátil Predrag
Benáček v pozici hlavního kouče
domácího týmu. Neodolal vábení
nováčka Kooperativa NBL a po
devíti letech opustil důvěrně známé prostředí v Kolíně, kde měl
jistou pozici. Místo toho se po
hlavě pustil do budování nové organizace, která zprvu měla pouze
název. Pomohl získat hráče, podílel se na budování důvěry nového
klubu v basketbalovém prostředí.
A především trénoval. Mladé hráče, kteří předchozí sezónu hráli
o záchranu, doplněné o Michala
Křemena a pět cizinců. Zpočátku
nesourodý tým dovedl hned na
první pokus do play-off. „Byla to
náročná sezóna. Ale ani jednou
jsem nelitoval, že jsem se do Prostějova vrátil,” tvrdí na konci soutěžního ročníku Benáček.

dování klubu se mi líbil. Prakticky
ze všemi jsem se seznámil před lety,
když jsem v Prostějově trénoval. Neváhal jsem. Stejně jsem si od svého
odchodu před lety přál, abych se jednou vrátil.“ (úsměv)
ƔƔ Což se splnilo. Jen to nebylo
do týmu Prostějova ale BK Olomoucko. To ale nevadilo, že?
„Pochopitelně všichni vědí, co
všechno se v basketbale ve městě
v poslední době odehrálo. Ale jsme
tým, který trénuje a hraje své zápasy
především v Prostějově. Tak to vnímají naši fanoušci i příznivci basketbalu po celé republice. Hala je stejná,
město také. A do tohoto prostředí
jsem se jednou chtěl vrátit. Abych
se pokusil dodělat práci, kterou jsem
před lety začal.“
ƔƔ Jak to myslíte?
„Od svého předchozího odchodu
jsem cítil, že tehdy klub nedosáhl
na svůj vrchol. Byl v situaci, kdy
mohl mít lepší výsledek. Více potrápit Nymburk, přestože ten byl
tehdy na ekonomickém vrcholu.
Jsem přesvědčený, že jsme měli
šanci. Třeba přijde teď...“ (pousměje se)
ƔƔ Z Prostějova jste odcházel od
týmu, který hrál pohárové finále
a v lize bral bronz. To už není moc
co zlepšovat...
„S tím nesouhlasím. Vždy se dá něco
vylepšit. I ve chvíli, kdy třeba vyhrajete ligu. Můžete hrát lepší basket,
více bavit lidí. Nějaká možnost něco
posunout ještě o schod nahoru se
vždycky najde.“

ƔƔ Nabídku trénovat BK Olomoucko jste přijal ve chvíli, kdy
nový subjekt ještě neměl licenci
pro nejvyšší soutěž. Nebylo to přece jen od vás riskantní rozhodnutí?
„Tak jsem o tom nikdy nepřemýšlel.
Nabídka byla seriózní, přišla od lidí,
kterým věřím. Předpokládal jsem, že
to dobře dopadne a klub licenci

  

PREDRAG BENÁČEK

vizitka

„Ke sportu jednoznačně patří. Jde
přece o hru, o emoce, které sport
vzbuzuje. Ukazují, že o náš basketbal
je zájem. Že se názory různí, je přece
pochopitelné. Existuje řada pohledů
na basketbal, každý ho vidí pod jiným úhlem...“
ƔƔ A kolik těch pohledů podle
vás existuje?
(úsměv) „Jsou jich miliony... Ale
trošku vážně. Jiný pohled má vedení klubu, jiný třeba hráčský agent.
Na trénink i zápas se úplně jinak dívají hráč a kouč. A všichni se snaží
najít alespoň trochu společnou řeč.
Nejlepší pohled má tak fanoušek.
Koupí si lístek, podívá se a po zápase u piva řekne, co si myslí. Možná
nemá pravdu, ale na svůj názor má
právo.“
ƔƔ Pomohlo by, kdyby mu odborník některé zákonitosti dostatečně vysvětlil?
„A k čemu? Fanoušek fandí, to je
jeho práce. Složit tým zase moje.
Není třeba vysvětlovat, že k malému
a rychlému Janu Močnikovi jsem
chtěl pomalejšího a vyššího Filipa
Šepu, abychom podle potřeby mohli střídat tempo hry. To potřebuji vysvětlit vedení, které musím přesvědčit, že takové hráče potřebuji koupit.
I od toho je trenér.“
ƔƔ A také vysvětlovat porážky,
dohlížet na hráče, studovat soupeře a k tomu dávat pozor i na
sebe, aby se z toho všeho jeden
nezbláznil...
„Tak strašné to rozhodně není. Basketbal miluji a trénování je možnost,
jak v tomto prostředí můžu stále být.
Jsou pochopitelně věci, které mě
rozladí, ale to je v každém povolání.
Rychle na ně zapomenu. Ta práce
mě prostě baví.“
ƔƔ Takže třeba ani občasné stěhování vám zřejmě nevadí. Berete to
tak, že prostě patří k profesi?
„Trenér na špičkové úrovni s tím
musí počítat. Pokud chce dlouhodobě zůstat na jednom místě, může
být třeba trenérem mládeže. V nejvyšší soutěži je to jinak. Když to
trošku přeženu, může se ozvat klub
z Ugandy. Pokud se domluvíme na
podmínkách, vezmu mapu, kouknu kam jedu a jdu shánět letenky.
(smích)

✓ narodil se 29. března 1959 v Sarajevu
✓ má české kořeny, avšak vlastní slovinský
pas
✓ odehrál bohatou hráčskou kariéru, ve které
nastupoval i za Panathinaikos Atény
✓ největšího klubového úspěchu dosáhl jako
hráč v roce 1979, kdy s Bosnou Sarajevo
ovládl Pohár mistrů evropských zemí, předchůdcem dnešní Euroligy
✓ v roce 1981 se stal v dresu tehdejší Jugoslávie vicemistrem Evropy a získal
bronz na univerziádě
✓ jako trenér je specialistou na zapracovávání nováčků do Kooperativa
NBL, když v sezóně 2004/05 stál u premiéry Prostějova, který v lize vedl
něco přes rok a byl u historického prvního bronzu
✓ ještě předtím vydržel v Nymburce, kde během úvodní sezóny (2000/2001)
převzal tým pozdějších hegemonů a ve druhém roce už s ním skončil bronzový, aby ho v průběhu dalšího ročníku vystřídal Jiří Růžička
* úspěšný byl i při premiéře BK Olomoucko mezi elitou, když hned na první
pokus s nováčkem postoupil do play-off
* plných devět sezón trénoval Kolín a tým dovedl v sezóně 2011/2012 k historickému úspěchu v podobě zisku bronzových medailí
zajímavost: v polovině minulé dekády působil jako trenér Apollon Limassol
a současně vedl i kyperský národní tým

dobře se na něj dívalo. Pak se nám
podařilo zapojit do rotace mladé
hráče. Jsem přesvědčený, že Jiří Dedek, Marek Sehnal, František
Váňa nebo Adam Goga jsou
na tom lépe než třináctého
srpna loňského roku, kdy
začala příprava. A třetím úspěchem bylo,
že se nám podařilo
vrátit diváky do
hlediště. Strašně
jsem si podporu
fanoušků užíval. Doma i při
venkovních zápasech. A při závěrečném setkání
s příznivci po sezóně
jsme to pěkně oslavili.
Bylo to skvělé posezení.“
(směje se)
ƔƔ Byl postup do play-off výkonnostním stropem týmu?
„Na to neumím odpovědět... Vážně
to nevím. Když byl tým v pohodě,
uměl hrát opravdu dobře. V základní části to nebylo optimální. Chtěli
jsme postoupit do skupiny A1 a byli
pod tlakem. Museli jsme získat respekt soupeřů i celého basketbalového prostředí. V nadstavbě jsme
předváděli mnohem lepší výkony.
Vím, že jsme vyhráli jen dva zápasy,
ale hra byla kvalitní, porážky byly
těsné. V play-off se nám na to nepodařilo navázat.“
ƔƔ Mohlo za to přerušení druhého zápasu po údajné inzultaci rozhodčího?
„První utkání bylo vyrovnané, to
druhé taky. Ve chvíli, kdy se přerušilo,
jsme prohrávali jen o šest bodů. Tím to
skončilo. Tři dny se řešilo, jak všechno
dopadne. Pohoda byly pryč. Výkony
v domácích zápasech byly odrazem
naší nálady. Opava se s tím zkrátka
vyrovnala lépe. Kdyby ten moment
nepřišel, vypadala by série zřejmě jinak. To se už nedovíme. A kvůli tomu
ani nezjistíme, kde byl týmový výkonnostní strop. To se někdy stane.“
ƔƔ Veřejnost hodně debatovala
o kvalitě hráčů v kádru. O stylu
bránění, o pohybu na hřišti. Jak
vnímáte takové, často i bouřlivé
diskuse?

Když to trošku přeženu, může se ozvat
klub z Ugandy. Pokud se domluvíme
na podmínkách, vezmu mapu, kouknu
kam jedu a jdu prostě shánět letenky...

získá. Vůbec jsem to nebral tak, že
jdu do nejistoty.“
ƔƔ S nedůvěrou jste se ale setkal
při skládání týmu...
„To je pravda. Hovořil jsem s hráči
a manažery, kteří se mi ozvali zpátky
a ptali se, co jsme za klub, když nás
nenajdou na internetu. I s tím jsme si
poradili, přestože se nám nepodařilo
získat všechny hráče, o které jsme
měli zájem. Ale přišli jiní a tým se
podařilo, v rámci možností a časového presu, složit kvalitní a konkurenceschopný.“
ƔƔ Zažil jste někdy podobnou situaci?
(smích) „Já už toho s basketbalem
zažil. I v české lize. Když jsem před
lety přišel do Kolína, museli jsme
složit naprosto nový tým. Ten předchozí se s velkým štěstím zachránil.
Taky jsme neměli čas, možnosti byly
omezené. Povedlo se a postupně se
klub v lize posouval nahoru. Nakonec jsme si zahráli i semifinále v roce
2012 a brali bronzovou medaili.
V posledním čtvrtfinále jsme vyhráli
v Pardubicích o jeden bod. Pro klub
jako Kolín to bylo něco neuvěřitelného.“
ƔƔ To je jako z pohádky. Zažil jste
ještě nějakou podobnou?
„Dokonce ještě jednu větší. Po prvním angažmá v Prostějově jsem přijal nabídku na Kypru. Přijel jsem do
klubu, kde zůstal pouze jeden hráč.
Jeden! Domácí Kypřan. Do tuctu
jsem potřeboval sehnat jedenáct
hráčů. Naštěstí neměla liga limit
v počtu cizinců. Přivedl jsem jich
všech zbývajících jedenáct. A na
konci sezóny jsme s tímto týmem
hráli finále. Každý začátek je těžký,
což neznamená, že nemůžete dosáhnout na úspěch.“
ƔƔ Olomoucko si zahrálo čtvrtfinále. Je to úspěch?
„Je. A nebyl to náš jediný úspěch, na
který jsme v sezóně dosáhli. Tvrdím,
že jsme naši hru dostali na slušnou
úroveň. Basketbal v našem provedení bavil fanoušky v celé republice,

tou hodnotí kouč Predrag Benáček

„PŘÍŠTĚ
CHCEME
BÝT
JEŠTĚ
LEPŠÍ!“
První sezónu BK Olomoucko mezi eli-

18042710439
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toho nejlepšího moku. Letos jsme zvolil
Smrťákovu slivovici. Jak název napovídá,
slivovička je z mých zdrojů,“ vysvětlil Večerníku Pavel Makový.

www.vecernikpv.cz
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Organizátoři připravili bohaté občerstvení, slavnostnímu vztyčení májky
přihlížely desítky lidí. „Určitě je pozveme i osmadvacátého května, kdy bu-

31

Taková situace panovala před sto
a jedním rokem na prostějovském náměstí, které dnes nese jméno „padlých
hrdinů“. Právě těch třiadvaceti demonstrantů, mužů i žen, kteří nepřežili cha-

TOMÁŠ KALÁB

PROSTĚJOV Třetí rok světové
války, většina mužů na frontě. Pracují převážně ženy a pracují tvrdě.
V zázemí dochází jídlo a mnoho lidí
hladoví. Jenže hladoví i jejich děti
a trpělivost přetéká. Většina mužů
je na frontě a v olomoucké posádce
jsou mladí, nezkušení a
vyjevení vojáci. Velitel je poslal proti
davu. V jejich očích jsou obavy a možná i strach.

otickou střelbu vojáků do davu požadujícího „chléb a mír“. Další desítky
byly zraněny.
„I když máme každý nějaké problémy,
je třeba si uvědomit, že nikdy v historii
jsme se neměli tak dobře, jak je tomu
v době, v níž žijeme,“ připomněla
v krátkém proslovu primátorka Prostějova Alena Rašková. A vyjádřila
přání, aby se další generace už nikdy
nepotkaly s tak hroznými věcmi, jako
jsou válka a hlad.
Památku obětí položením kytic k Pomníku padlých hrdinů ve čtvrtek uctili
nejen představitelé města, ale také zástupci prostějovské vojenské posádky,
sokolské obce a Vlasteneckého sdružení antifašistů České republiky.
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PROSTĚJOV Sobotní jarní motoristické burze naštěstí přálo počasí,
takže šlo opět o úspěšný podnik.
„Co se týká návštěvnosti, tak stejně
jako na podzim je to velice slušné,
nemáme si na co stěžovat. A prodejci k nám přijeli nejenom z Prostějovska, ale i ze severní Moravy. A skutečně je tady co si vybrat,“ přivítal
Večerník hlavní organizátor akce
Petr Studený.
Prodejci u desítek stánků nabízeli nepotřebné náhradní díly na vozidla,
motorky, jízdní kola, šlapací autíčka či
koloběžky. Návštěvníci si však mohli
zakoupit také motoristické odznáčky,
plakety, skleničky, vlaječky, a dokonce
i knížky všeho možného druhu. Nabízely se tady rovněž starožitnosti, včetně
nábytku.
„Co se týká náhradních dílů, jsou zde
prodávány věci na autoveterány z první
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republiky, ale také na mnohem mladší
auta. Nejvíce na značky Škoda 100,
1000 nebo 120. Každý si ale tady vybere to, co potřebuje a co možná marně
shání už několik let,“ dodal Studený.
Spokojenost zářila z celé řady návštěvníků. „Na podzim jsem zde koupil vý-

fuk na svoji třicet let starou škodovku.
To si nedovedete představit, jaký problém je něco takového dnes sehnat.
Teď tady sonduju, zda by někdo nenabízel tlumiče a pružiny kol,“ svěřil se Večerníku pan Jindřich, který podle svých
slov přijel z Olomouce.
(mik)
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REDAKCE JE
V ÚTERÝ
1. KVÌTNA
UZAVØENA

deme májku zase kácet. A věřím, že při
tomto kácení se nám podaří zachránit
i onu lahvinku. Dvakrát za sebou jsme ji
nerozbili,“ připomněl Makový.
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jaké byloo zahhájjenní sezzónny na žraalookuu...

dil, na co všechno se mohou návštěvníci v létě 2018 těšit. Jak dodal, veškeré
chystané akce a koncerty si mohou
zájemci vyhledat na facebookových
i webových stránkách kempu.

BYLI JSME
U TOHO

nevyužívaného kiosku udělat loděnici
a půjčovat tu loďky. Brzy se tu otevře
nový kiosek s jídlem a už v tuto chvíli
máme více než polovinu chatek na celou sezónu zarezervovaných,“ prozra-

klikni na

FOTOGALERIE
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osmi lety, a navázali tak na dávnou
místní tradici z období první republiky.
Májka tedy nemohla v blízkosti drozdovické kaple chybět ani letos. „Ještě nikdy
během těch osmi let nám ji nikdo nepokácel a neukradl věnec s lahví slivovice.
Zřejmě proto, že každý z okolí má strach,
že by skončil u mě,“ smál se v sobotu dopoledne Pavel Makový, majitel zdejší
pohřební služby. „Navíc naše ostříží oko
májku hlídá čtyřiadvacet hodin denně! Teď májku připravuje ke vztyčení
místní chasa. Na mně pak bude, abych
do její korunky schoval tradiční láhev

pokácí, skončí u mě...,“
bák Pavel Makový
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Za vyloučením Martina Složila
z hlavního ostrova stálo zejména pět
členů někdejšího kmene Kalinga, kteří
stále drží při sobě. Pětice usoudila, že
Martin je silný hráč, kterého je třeba
vyloučit. Zároveň se ukazuje, že ženy

Martin ZAORAL

mi ctí mít Jardu a Ondru v kmeni
Manoba na své straně. Jsou to kluci se
srdcem na pravém místě. Moje cesta
stále nekončí a já slibuji, že se pokusím
udělat vše pro to, abych se stal druhým
českým Robinsonem,“ vzkazuje Martin Složil z Prostějova, toho času na
Filipínách.
Oba vyloučení sice už nebudou mít
šanci utkat se o 2,5 milionu korun,
se hrou se však zcela neloučí. Stanou
se totiž součástí poroty, která se bude
účastnit kmenových rad a sbírat cenné
informace k nejdůležitějšímu rozhodnutí, ve kterém zvolí vítěze. „Doufám,
že se Martin ještě vrátí zpátky.
Musí, jinak na to přestanu koukat,“
vyjádřila se například Alena Rubešová
z Prostějova.

    

společně z ostrova vyhazují jednoho
muže za druhým. „Tato kmenová
rada byla nejsilnějším momentem,
který jsem na ostrově zatím zažil.
Celé se to neslo v duchu aliancí jednotlivých hráčů. Po hlasování, které
vyznělo v můj neprospěch, zhasli moji
pochodeň a já myslel, že hra pro mě
končí,“ popsal Složil, který však ve
skutečnosti dál pokračoval. Putoval
totiž na ostrov vykoupení, kde už na
něj čekali Dominik, Jarda a Ondra.
Všichni čtyři se utkali v nemilosrdném
boji o to, kdo z nich ve hře zůstane
a kdo už nevratně vypadne. „Nikdo
z nás to nevzdal. A já měl několikrát
na mále!“ komentoval Martin celý
souboj, který společně s velmi silným
Dominikem bravurně zvládl. „Bylo
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Foto: Instagram @nitramazuols

FILIPÍNY, PROSTĚJOV Tohle
je zlom! Přišlo to, čeho se každý
z Prostějovanů sledující druhou
řadu televizní reality show TV
NOVA Robinsonův ostrov obával.
Třetí kmenová rada kmene Tawi
Tawi rozhodla o tom, že jedenáctým vyloučeným hráčem bude
Martin Složil z Prostějova. Přesto
pro něj hra o 2,5 milionu korun
ještě zcela neskončila...

Pondělí 30. dubna 2018
www.vecernikpv.cz
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PROMÌNY

servis pro ženy

Jiří
SLEČKA

Foto
a video
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To jsme ještě nezažili! Třiatřicátý díl přepisoval historii seriálu
PROMĚNA IMAGE PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, když poprvé
změnil dámu z hlavního města České republiky. Že už přitom
oblíbené klání přerostlo hranice Prostějovska a mělo vítězku či
vítěze z Olomouce, Vyškova či dokonce z Ostravy, je známo, ale
aby náš odborný tým měnil ryzí Pražanku, to je skutečný úkaz. A
máme z něj nesmírnou radost.
PROMĚNA IMAGE od Večerníku tak nabývá velké popularity po
celém tuzemsku a to je pro všechny, kdo se na něm podílí velké
vyznamenání. Poděkování ale náleží především vám - čtenářům
jednotlivých dílů - a to za věrnou přízeň a podporu.
Aktuální epizoda přinesla opět mimořádný zážitek nejen všem
aktérům, ale i přihlížejícím. Věříme, že tradičně úspěšná bude i u
vás. Naším stálým cílem je totiž vás hýčkat, ale zároveň vám dodat kousek sebevědomí a hlavně ujistit v tom, že každý je krásný
bez ohledu na věk či další okolnosti. Vítězka dubnového kola se
proto mohla opět kochat všemi možnými procedurami, bylo o ni
perfektně postaráno, i co se týká relaxace a pohody. Pojďme se
tedy podívat, jak třiatřicátá část seriálu probíhala, kterou ovládla
Mirka Beranová z Prahy.
Stalo se velmi milou náhodou, že se do jsme to pojali takto netradičně, ale Mirce to
PROMĚNY IMAGE na měsíc duben vůbec nevadilo, ba naopak, do všeho šla
přihlásila zájemkyně až z Prahy. Zprvu nás opravdu odhodlaně a s humorem,“ přito pochopitelně překvapilo, ale bylo jasné, blížila naše redaktorka průběh dubnové
že tento výběr je jasný. A tak jsme zvedli PROMĚNY IMAGE.
mobilní telefon a zavolali. „Paní Mirka byla „Na proměnu jsem se hrozně těšila, nemohjiž při prvním kontaktu velice nadšená a la jsem dospat, je to můj tajný sen. A teď,
nezaváhala ani chvilku přijet za námi až z když tu sedím, začínám být trochu nervózhlavního města. Termín se s termínem se- ní, protože se díky zakrytému zrcadlu vůbec
šel a kupodivu v den proměny měla její ro- nevidím, ale věřím, že všechno dobře dodina velkou oslavu, takže se mohla s novou padne,“ popsala své první pocity v průběhu
image předvést v celé parádě,“ pozname- dne Mirka Beranová. Byla však ujištěna, že
nala úvodem Aneta Křížová, redaktorka vše vypadá velice dobře a není třeba se ničeho obávat. Celý den byl perfektně napláVečernice a patronka projektu.
Ještě než k tomu všemu ale došlo, čekal na nován, na dámu čekal tradičně i odpočinek,
tuto dámu sedmihodinový maraton plný relaxace, hýčkání a plno pozornosti.
oblékání a převlékaní oblečení, zkoušení Ostatně vězte, že tomu brzy budou tři
brýlí, líčení, stříhání, barvení a foukání, ně- roky, co PROSTĚJOVSKÝ Večerník jako
jaký ten čas zabralo také fotografování a na- jediné místní periodikum poprvé zorganitáčení. „Všechno však naše vítězka zvládla zoval změnu vizáže první šťastné čtenářvýborně, dokonce jí ani nevadilo jít po ulici ky. Od té doby jsme proměnili již dvaatřis turbanem na hlavě, když jsme z kadeřnic- cet žen a tři muže. A hlásit se můžete i vy
tví přecházeli do salonu na líčení. Tentokrát další, květnové klání se již blíží...
I tentokrát jsme vše znovu pečlivě monitorovali, co nenajdete zde, tudíž
uvidíte, když navštívíte internetové stránky www.vecernikpv.cz. Čekají tam
na vás obsáhlá fotogalerie a video z dubnového kola PROMĚNY IMAGE.
Najdete tam i rozsáhlý archiv všech předcházejících epizod seriálu.

Aneta
KŘÍŽOVÁ

Texty
připravila

18031670309

Dubnová proměna image rozsvítila

milujeme

milujeme vecerník


1. krok – volba obleèení
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Při odhalení nové image Mirky Beranové byl přítomen i manžel a kamarádka. Oba ji nemohli téměř poznat. „Celý život jsem byl zvyklý na světlou barvu vlasů,
jiný styl líčení i oblečení,“ vydechl s úžasem. Mirčina kamarádka byla taktéž nadšená a sdílela radost s naší vítězkou.
Právě radost, dobrá nálada a krásné počasí se ohromně snoubily a tak jsme se ruku v ruce s dobrou náladou vydali na focení do prostějovských ulic k rozkvetlým stromům.
Z paní Mirky šmrnc a jiskra doslova zářily, jeden snímek byl vydařenější než druhý. Nutno dodat, že se dubnová vítězka i k focení stavěla naprosto úžasně, nepotřebovala
radit, naopak sama modely předváděla jako zralá kráska a zkušená modelka. „O to větší radost jsme všichni měli, když nám paní Mirka sdělila, že ihned po PROMĚNĚ
IMAGE jede na velkou rodinou oslavu, takže bude její nová vizáž dokonale využita,“ neskrývala spokojenost patronka celého projektu Aneta Křížová.

5. krok - odhalení a fotografování

Ani tentokrát nemohla chybět vizážistka, která se prvotřídně postará o pleť vítězky. Tohoto kroku se tentokrát
ujala Jitka Otčenášková z kosmetického a kadeřnického salonu Naisy. „Paní Mirka je čerstvě v důchodu, ale musím říci, že pleť má opravdu výbornou, vypadá mladistvě a svěže, což je způsobeno tím, že se celý život o pleť
stará a využívá služeb kosmetiky. Takto by se o sebe měla starat každá žena, výsledek je opravdu časem znát,“
pochválila naši vítězku kosmetička. „Nejprve jsem pleť tonizovala, poté použila krém s vitamínem E. Zvýraznila
jsem a upravila tvar obočí, které dělá výraz tváře. Stíny jsem zvolila do modré barvy s kombinací bílé, vystínované
a zvýrazněné oči působily velice pěkně. Linky jsem nanesla pouze horní, protože spodní by paní přidala na věku,
následně jsem nanesla řasenku. Díky tomu, že má paní Mirka nádhernou pleť, nemusela jsem používat korektor
ani kamufláž, ale pouze lehký make-up, který jsem zafixovala pudrem ve stejném odstínu. Chybět samozřejmě nemohla líčka, volila jsem o dva tóny tmavší než
make-up. Rtěnku jsem pak použila do cihlového odstínu, který perfektně seděl k jejímu typu,“ popsal svůj díl práce Jitka Otčenášková. „Paní Mirka vypadá vážně
úžasně, je radost pracovat s takovými ženami, které mají zájem se o sebe starat,“ zakončila s úsměvem poradenství a líčení kosmetička.

4. krok – líèení

Celý tým PROMĚNY IMAGE se následně přemístil do Vlassalonu Andrey Furiakové, kde opakovaně probíhá změna účesu a barvy. „Paní
Mirka o své vlasy pravidelně pečuje, což bylo vidět hned na první pohled. Svěřila se nám, že má celý život světlé vlasy a nikdy neměla tmavší
barvu. Co se týče kvality vlasů, jsou sice jemnější, ale jde o kvalitní vlasy světlého odstínu,“ popsala majitelka salonu. „Postupně jsem je tedy
ztmavila do přírodnějších tónů s měděnými a světlými proužky. Tímto krokem se paní Mirka stala výraznější, dodalo jí to na jiskřivém
pohledu. Střih je pouze provzdušněný, protože nebylo třeba výrazně zkracovat, došlo jen ke zkrácení ofiny, vlasy jsou nasměrované více do
obličeje. V závěru je vytvořen ležérní a velice módních rozcuch,“ uzavřela provedený prostup kadeřnice.

3. krok: barvení, støíhání a styling

Optika Wagner byla naší další zastávkou. „Paní Mirce slušely všechny vybrané brýle, tentokrát jsem se zaměřil více na sluneční brýle. Většinou je naše doména ve výběru dioptrických brýlí, což stále dokazujeme dvěma tisícovkami dioptrických
brýlí v naší optice, všech cenových kategorií, tvarů i barev. Málo však mluvíme o slunečních brýlích. Je pravdou, že jsme se
na ně nijak zvlášť nezaměřovali,“ vysvětlil na úvod svůj záměr majitel prodejny Radek Wagner. „Tento rok je opakem a zlomovým v tomto segmentu, protože připravujeme e-shop a pravděpodobně druhou prodejnu, takže skladové zásoby jsou
nutností. Naše oblíbence Etnia Barcelona, které zkoušela i paní Mirka, nemůžu vynechat, protože jejich brýlové čočky od
firmy Barberini poskytují nevídaný a ničím nerušený full HD pohled na svět bez oslnění sluncem. Osobitý design je opět
jako u dioptrických brýlí samozřejmostí. Zaměřili jsme se však i na sluneční brýle Ray-ban, které paní Mirku skvěle omladily,“ pochvaloval si Wagner. „Kdo nezná Ray-ban, jako by nežil. (úsměv) Poměr jejich kvality a skvělých slunečních brýlových čoček nemá obdoby. Snad proto jsou velmi
vyhledávané a žádané. Nenajdete u nich extravagantní design, jen a pouze čirou eleganci i italskou strohost. Vynikají zejména skvělými brýlovými čočkami a nadčasovým
italským designem, za který by se nemusel stydět ani Tom Cruise ve filmu Top Gun! Přijďte se podívat a přesvědčit spoluobčany, že Prostějov je stále městem módy a
stylu,“ vzkazuje majitel optiky.

 

Odbila osmá hodina ranní a celý tým zamířil na první místo dubnového dílu Proměny, aby se pustil do výběru nových outfitů v
oblíbené prodejně RV FASHION v Plumlovské ulici, kde se na nás již těšil tradiční tým odborníků. „Paní Mirka Beranová byla
velmi milá a optimisticky naladěná. Vůbec se nebránila zkoušení a nebála se ani experimentovat,“ usmíval se nad přístupem vítězky René Volek, majitel firmy.
Jako první se vybírali šaty z nové jarní kolekce. „Ukázalo se, že paní Mirka potřebuje střih, který zvýrazní dámské přednosti a potlačí
či zamaskuje boky. Ne každý typ šatů jí seděl, výsledek byl ale bezvadný. Vybrali jsme úpletové šaty s barevnými tóny, které se dobře
doplňovaly s barevným typem paní Mirky,“ vysvětlil majitel RV FASHION. Druhá volba padla na kalhoty, neboť paní Mirka prozradila, že sukně moc nemusí. „Vybrali jsme modré kalhoty v užším střihu a k tomu volili tři typy halenek. Nejprve společenskou, světle
mentolová barva s drobnou nitkou lurexu v kombinaci s barevným trendovým sakem vypadala skvěle. Další halenka byla sportovní,
jednalo se o košili s dlouhým rukávem, který je variabilní a může ho zákaznice nosit jako krátký, či hodinkový. Kombinace barev modré, bílé a červeného puntíku působila
velmi svěže. Třetím typem halenky byli motýlci, jednalo se o modro-bílý motiv. Je to takzvaná kancelářská móda,“ konstatoval Volek. „V proměnách se setkávám vždy s milými
lidmi, ale na paní Mirku se budu zase těšit, neboť je radost potkávat se s tak příjemnými a dobrosrdečnými lidmi,“ dodal.

sport
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Ani celku SKP Sever zdaleka nemusí chybět motivace. Po mizerném
podzimním vstupu do soutěže se
postupně zlepšovali, v minulém kole
dokázali porazit Děčín. A tím pádem
zůstali teoreticky ve hře o posun na

pasový maratón pokračovat od 13.00
hodin semifinálovými mači a v neděli
6. května celé MČR vyvrcholí od
10.00 hodin finálovými utkáními.
„Vzhledem k tomu, že dohromady
máme třicet vah, tak nás čeká skutečně ohromná porce zápasů. A v neděli
slavnostní vyhlášení plné třicítky
kategorií, což bude taky mazec. Ale
na všechno se důkladně chystáme
tak, aby střetnutí odsýpala a náplň
běžela pokud možno bez problémů
či zádrhelů. Na organizaci spolupracujeme se Střední odbornou školou
podnikání a obchodu, tamní studenti
nám budou pomáhat. A důležité rovněž je sehnat ubytování pro účast-

níky šampionátu, kterých se hlásí
spousta ze všech koutů České republiky,“ upozornil Novotný.
Mezi národní elitou do čtrnácti let
svou šanci zkusí i čtyři zástupci prostějovského oddílu: Adam Uhlík (do
40 kg), Markus Šándor (do 44 kg),
Barbora Mahrová (do 48 kg) a Filip
Jílek (do 54 kg). „Adam boxuje už
skoro pět let, má dost zkušeností a na
turnaji v Maďarsku skončil nedávno
druhý. Je podobně jako Markus, který přivezl z Maďarska bronz, hodně
talentovaný a oba rozhodně mají
medailovou naději. U Báry záleží, jak
to zvládne kondičně, po technické
stránce je velmi šikovná. A Filip je

BOX

května. „Ideální bude, když se diváci
přijdou kouknout na mladé boxerské naděje a konkrétně v sobotu pak
zůstanou až do večera na ten zlatý
hřeb v podání mužů. Navíc právě
talentovaní účastníci šampionátu se
můžou během extraligového zápasu

sice tvrdohlavý, ale na druhé straně
maximálně bojovný kluk s velkým
srdcem. Všichni potřebují trochu nezbytného štěstí na los, mezi nejlepší
se každopádně dostat můžou,“ odhadoval kouč BC.
V roli prvního muže pořadatelského
štábu si přeje zejména to, aby šampionát skončil organizačním úspěchem.
„Přípravy jsou v plném proudu a jako
zpestření jsme se rozhodli do programu zařadit několik věcí navíc.
Například vystoupení Taneční školy
Pirouette, dvě speciální ocenění Nejtechničtější boxer a boxerka MČR
+ Nejbojovnější boxer a boxerka
šampionátu, pro každého vítěze či

vítězku jednotlivých kategorií pak
budeme mít hezkou originální cenu
od uměleckého kováře. Kromě toho
očekáváme osobní přítomnost zástupců Statutárního města Prostějov
a Olomouckého kraje coby našich
nejvýznamnějších partnerů, kteří
prostějovský box výrazně podporují.
Srdečně zveme do hlediště ´Kaska´
příznivce sportu na špičkový mládežnický box. Třeba přijdou i kluci
a holky, jimž se souboje zalíbí, a následně rozšíří naši členskou základnu.
Celkově chceme ukázat, že dokážeme zvládnout natolik velké a důležité akce. I s výhledem do budoucna,“
uzavřel Petr Novotný.
(son)

změnit ve fanoušky a sledovat, jak
bojují dospělí. Snad to bude stát za to,
ať si všichni odnesou pěkný zážitek,“
doplnil kouč Petr Novotný s tím, že
vstupné na střetnutí extraligy činí 60
korun, děti a mládež mohou do hlediště zdarma.
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A ještě jedna významně zajímavá
okolnost doprovodí rohovnickou
bitvu Prostějov versus Ústí nad Labem. Svým termínem totiž spadá
přesně doprostřed Mistrovství republiky školní mládeže 2018, jež
oddíl DTJ pořádá v prostějovském
KaS centru od pátku 4. do neděle 6.

4. Souèást MÈR
Q  $"

bude oficiálně posvěcen jejich zisk
mistrovského titulu s letopočtem
2017/2018.
„Schválně jsme udělali takový slavnostní zápas a domluvili se s vedením České boxerské asociace, že by
bylo vhodné, kdyby nám v rámci něj
předalo jak trofej, tak medaile. Pevně
věřím, že lidi z ČBA tuhle základní
věc zvládnou a my zvedneme pohár
nad hlavu, ukážeme ho fanouškům,
podělíme se s nimi o radost,“ přeje si
Novotný.

vyznavače našeho bojového sportu
tak nízkého věku nedělalo, ale časy
se mění a je dobře, že tenhle přebor
vznikl. My jsme se ho rozhodli pro
letošek ujmout s tím, že roli pořadatele dost rozsáhlého turnaje chceme
samozřejmě zvládnout co nejlépe,“
pověděl Večerníku šéf a trenér DTJ
Petr Novotný.
Na pořadu budou váhové kategorie
od 30 do +100 kilogramů po dvou až
třech kilech. Jednotlivé duely potrvají
3x 1,5 minuty, vše ale odstartuje už vážení v pátek 4. května do 11.00 hodin
dopoledne. Páteční program se následně zahájí ve 14.00 hodin vyřazovacími boji, v sobotu 5. května bude zá-

PROSTĚJOV Už brzy vdechne život zrekonstruovanému prostějovského velodromu prvotřídní dráhová cyklistika. Doslova za dveřmi
je čtvrtý ročník Velké ceny Českého svazu cyklistiky Grand Prix
2018. A bude to start ostřejší než
v letech předešlých! Tento pátek 4.
a v sobotu 5. května se můžete těšit
na špičkové závody.
„Do Prostějova míří dráhový peloton
světové úrovně,“ potvrzuje Petr Šrámek, předseda klubu. „Ve vytrvalostních disciplínách jsou již nyní přihlášeni závodníci z Kanady, Irska, Itálie,
Řecka, Polska či Ukrajiny. A za pozornost stojí fakt, že nejde o žádná ´béč-

ková´ jména, ale jedná se o účastníky
olympijských her či mistrovství světa,“ potvrzuje Michal Mráček z pořádajícího SKC Prostějov.
Z tuzemska nebudou chybět závodníci Dukly Praha a Favorit Racing.
Na domácí dráze se budou chtít v co
nejlepším světle předvést i závodníci týmu PARDUS-TUFO, fanoušci
prostějovského týmu se mohou těšit
na dlouholeté opory Wojciecha Pszczolarského a Luďka Lichnovského
či Tomáše Bártu, odchovance a „prvoročáka“ mezi muži, ale také na
nováčky ve žluto-modrém Daniela
Babora a Marka Dolníčka.
Obdobná konkurence bude i mezi

sprintery, kde ve startovním poli nebude chybět opora Dukly Brno a prostějovský odchovanec Robin Wagner.
Na programu budou i závody žen,
a to jak ve vytrvalostních, tak ve sprinterských disciplínách. Klání doplní
junioři, kteří tak budou mít dobrou
příležitost porovnat se se zahraniční
konkurencí.
Harmonogram jízd odstartuje tento pátek ve 12:00 hodin, v sobotu
pak již od 11:00 hodin. Podnik je
pořádán za podpory statutárního
města Prostějov, Olomouckého kraje, Českého svazu cyklistiky a dalších
partnerů prostějovské cyklistiky.
(oš, pk)

GRAND PRIX

VELODROM hostí závody

PROSTĚJOV Uplynulý víkend startoval tým
PARDUS - TUFO Prostějov na dvojici závodů série
Visegrad 4 Bicycle Race, ten na domácí půdě pojmenovaný jako Grand Prix hostily jihomoravské
Valtice, na druhý se závodníci přemístili do polské
Sobótky. A v obou podnicích byly barvy prostějovského týmu vidět!
V téměř letním počasí se na náměstí ve Valticích sešlo
velmi kvalitní startovní pole sestávající z dvacítky kontinentálních týmů a šestice Karel Hník, Mykyta Zubenko, Daniel Babor, Karel Tyrpekl, Wojciech Pszczolarski
a Luděk Lichnovský. Na málo kvalitních silnicích, kdy
závod nejen klimatickými podmínkami velmi silně připomínal novodobou klasiku Strade Bianchi, se závodníci museli potýkat s množstvím defektů, které míchaly
pořadím jako krupiér v kasinu, nicméně očekávání favoritů naplnili závodníci domácí formace Elkov – Author.
Zvítězil Alois Kaňkovský (Elkov – Author) před Polákem Maciem Paterskim (Wibatech 7r Fuji) a Slovincem
Rok Korošec (My Bike – Stevens).
„Velmi dobře se předvedl Daniel Babor, jenž se pustil do
úniku tříčlenné skupiny, i v jeho případě sehrály defekty
rozhodující roli a mladý závodník se cíle nedočkal. Ve
velké pohodě závod absolvoval Hník, v cíli byl klasifikován na 8. místě, což znamenalo první letošní zisk bodů

do rankingu UCI. Pochvalu zaslouží i výkon Mykyty
Zubenka, navzdory sérii defektů dokázal protnout cílovou pásku na dvacáté pozici,“ popsal Michal Mráček,
trenér prostějovského oddílu.
O den později se závodníci po náročném večerním přesunu z Valtic do Sobótky postavili na start V4 GP Poland. Závod byl vypsán na 174 km a jel se na cyklisticky
známém okruhu, kterým každoročně polská cyklistika
otevírá sezónu. PARDUS – TUFO Prostějov reprezentovala stejná šestice jako v sobotu. „Opět byl velmi
aktivní Daniel Babor. Podobně jako v sobotu se vydal
neohroženě do úniku, ve kterém si s dalšími pěti cyklisty
odpracoval několik desítek kilometrů,“ popsal Mráček.
Z prostějovských závodníků opět aktivitou hýřil Daniel Babor, jenž se vydal do úniku šestičlenné skupiny
závodníků. Ten však nevydržel více jak několik desítek
kilometrů. Peloton i díky královehradeckým cyklistům
nabral na obrátkách a závod směřoval do závěrečného
spurtu. Snahu závodníků Elkov – Author již poněkolikáté letos překazil Maciej Paterski a zvítězil po sólovém
úniku. Druhé místo obsadil Vojtěch Hačecký (Elkov –
Author), třetí místo Erik Laton (Team Hurom). Z prostějovských borců se ve finiši skvěle orientoval Mykyta
Zubenko a odměnou mu bylo 7. místo, tedy i body do
rankingu UCI.
(oš, pk)

body týmu PARDUS-TUFO
Prostějovský První
do rankingu UCI

PROSTĚJOV Velkou akci celostátního významu vzal na svá organizační bedra boxerský oddíl BC DTJ
Prostějov. V termínu 4. až 6. května
uspořádá Mistrovství republiky
školní mládeže 2018, dějištěm třídenního klání se stane Společenský
dům v Prostějově. A ke sportovním
příznivcům letí jasná zpráva: přijďte se podívat na nejmladší rohovnické talenty naší země, vstup je
pro každého zdarma!
„Tenhle šampionát je určen pro
mladé naděje boxu ročníků narození 2004 až 2007 a koná se teprve
poněkolikáté, jde spíš o novinku posledních let. Dříve se mistrovství pro

Od pátku do neděle MČR školní mládeže

Jak už jsme zmínili, borci DTJ se stali
extraligovými vládci aktuální sezóny
suverénním způsobem, když vyhráli
všechny své čtyři úvodní duely (nad
Třeboní 10:6, v Ústí 10:6, v Děčíně
16:0 kontumačně a nad Děčínem
12:4). Ten pátý v Třeboni sice nedávno vynechali ze zdravotních důvodů,
ovšem teď jsou v plné síle zpět a při
loučení se soutěžním ročníkem touží
znovu demonstrovat své zlaté kvality.
„Nastoupíme v nejsilnější možné, dá
se říct kompletní sestavě. Tím pádem
je náš cíl jednoznačný: zvítězit. A zá-

1. Hanáci chtìjí
vítìznou rozluèku

PROSTĚJOV Boxerská ex- PŮVODNÍ
traliga mužských družstev zpravodajství
ČR 2017/2018 vyvrcholí zá- pro Večerník
věrečným 6. kolem o nejbližMarek
ším víkendu. V zápase mezi
SONNEVEND
rohovníky BC DTJ Prostějov
a SKP Sever Ústí nad Labem (sobota 5. května od 19.00 hodin
ve Společenském centru) zdánlivě o nic nepůjde, neboť prostějovští boxeři rozhodli o svém triumfu v soutěži už s velkým
předstihem po čtvrtém dějství a mistrovský titul jim nemůže
nic vzít. Přesto bude mít tenhle mač značný náboj z několika
různých důvodů. Pojďme si je shrnout.

konečné druhé místo tabulky, čímž
by dosáhli na stříbro v extralize. Podmínkou ale samozřejmě je vyhrát
v Prostějově. „Nedokážu spolehlivě
odhadnout, nakolik vážně ‚Ústečáci‘
zápas u nás vezmou a jestli jim opravdu ještě půjde o to, aby naplno zabrali.
Pevně však doufám, že ano a v sobotu
dorazí s dobrou sestavou. Potom by
naše vzájemné utkání s nimi mohlo
mít vysokou úroveň, podobně jako
minulá bitva doma proti Děčínu.
A takový boj my určitě chceme, ať si
to lidi užijou,“ zmínil Novotný podroveň ukázat všem příznivcům boxu, statný faktor.
kteří dorazí do hlediště ´Kaska´, po3. Šampióni
kud možno špičkový sport. Rádi bypøevezmou trofej
chom v domácím prostředí potvrdili,
že momentálně jsme v České repub- Hodně atraktivní součástí večera se
lice nejlepším týmem,“ řekl hlavní tre- stane jedna sice mimosportovní, leč
tím důležitější společenská událost.
nér BC Petr Novotný.
Jaká? Rohovníci détéjéčka slavnost2. Severoèeši ještì ně převezmou pohár i zlaté kovy
za své extraligové vítězství, čímž
bojují o støíbro

Rohovníci BC DTJ přivítají rivala v sobotním večeru
a součástí duelu bude i převzetí mistrovského poháru
+ ;  =  \   = !\ 3 6 ; 
!     , 07P@"
Foto: Marek Sonnevend

PROSTÌJOV HOSTÍ DVÌ VÝZNAMNÉ BOXERSKÉ AKCE

Pondělí 30. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

CESTA DO PROSTĚJOVA STÁLA ZA TO! MIRKA OMLÁDLA Tradiční bitva s Ústím je tečkou za extraligou
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LÍK

VS. TJ Sokol Tištín

Tip

VS.

Sokol Otaslavice

VS.

TJ Horní Štìpánov

VS.

TJ Jiskra Brodek u Konice

FC Ptení

VS. FC Hvozd

Tip

VS.

VS.

Sokol Èechovice B

TJ Sokol Tištín

Tip

Tip

Tip

Tip

VS. Sokol Brodek u Prostìjova

VS.

TJ Haná Nezamyslice

VS.

TJ Sokol Otaslavice

Tip
Výšovičtí si v tomto zápase vzpomenou na staré dobré časy
a beznadějně poslední celek tabulky rozdupou na kopytech. Veèerníku:
Bude to debakl!
6:0

:-Q g}@

VS.

Hosté ještě budou čeřit vodu v blízkosti prvního místa v tabTip
ulce, ovšem tentokrát narazí. Nějak si na ně zasedne rozhodčí, Veèerníku:
naopak domácím odpíská penaltu. Remíza bude ale celkem
1:1
odpovídající výkonům obou mužstev.

TJ Jiskra Brodek u Konice

Domácí se určitě budou chtít vytáhnout, ale příliš se jim Veèerníku:
dařit nebude. Po porážce v minulém kole na hřišti určického
1:3
„béčka“ budou mít svázané nohy, nervozita pak přinese spoustu spálených šancí. Hosté budou naopak hrát v klidu.

Sokol Vícov

A je tu další utkání dvou sousedů v tabulce. V zápase bude Veèerníku:
určitě padat hodně branek, na obranu nebude hrát ani
3:3
jedno mužstvo. Celkem s jistotou se v tomto případě dá
předpokládat remíza. Ta nebude mrzet nikoho.

Sokol Urèice B

Souboj sousedů v tabulce bude naprosto vyrovnaný. A také Veèerníku:
tvrdý, rozhodčí určitě sáhne do kapsičky pro velké množství
1:2
žlutých karet, zřejmě padne i červená. V samotném závěru
utkání ale Dobromiličtí rozhodnou o svém vítězství.

FC Dobromilice

Domácí budou dělat všechno pro to, aby se z druhého místa Veèerníku:
dotáhli na Vrahovice. Možná jim to ze začátku nepůjde podle
4:1
představ, ale hlavně ve druhém poločase Tištínské rozdrtí.
Vždyť hosté jsou až jedenáctí, nemají šanci. Gól ale dají!

TJ Horní Štìpánov

Souboj lídra tabulky s předposledním týmem by měl být doslova Veèerníku:
a do písmene hrou kočky s myší. Vrahovičtí sice v minulém kole
5:0
ztratili body remízou v Nezamyslicích, o to více si ale budou chtít
spravit chuť na neškodném Hvozdu.

TJ Sokol Vrahovice

aneb Večerník předpovídá

PROGNÓZA NA 20. KOLO

. Domácí se
Utkání kočky s myší. Jinak se tento duel nedá
nazvat.
VS
Tip
totiž nesou na vlně, naposledy uštědřili direkt prostějovskému Veèerníku:
Brodku v podobě osmi kousků. Hosté se nemohou odoutat
5:0
ode dna tabulky a po úterku tomu nebude jinak.

FC Dobromilice

Čechovická rezerva je nevyzpytatelným týmem, který jednou
Tip
zahraje, podruhé jakoby utkání odchodil. Hosté se v jarní části
Veèerníku:
stabilizovali a ve druhém utkání venku za sebou by rádi přivezli
1:1
body, které by jim pomohli blíž ke špičce. Budou penalty.

Sokol Èechovice „B“

Jeden osmičku čepoval, druhý inkasoval. V rozdílných
Tip
pozicích vstupují do vzájemného souboje celky z horní poVeèerníku:
loviny tabulky. Hosté mají výtečnou fazónu, vyšplhali se již
2:1
na druhou příčku tabulky a svoji pozici budou chtít. Jenže
Brodek má co napravovat!

Sokol Brodek u Prostìjova

Lídr tabulky míří za postupem do krajské soutěži, i když
Tip
někdy kulhá na jednu nohu. Tentokrát to ovšem nebude ten- Veèerníku:
to případ. Vrahovičtí se na prvomájový průvod dobře na4:1
ladí, svého soka z trávníku smáznou poměrně jednoduše.

;79  -  g:-Q
g
VS.

Duel dvou celků ze suterénu tabulky nabízí oběma týmům
Tip
šanci bodovat. Především hosté se ocitli v jarní části v pořádné
Veèerníku:
křeči, a pokud se rychle nezvednou, zastaví se až v pořádném
2:2
„pralese“. Domácí jsou na tom přece jen o něco lépe a berou
jen tři body, které by je dostaly před svátečního soka.

Sokol Vícov VS. FC Hvozd

Souboj od sebe nedaleko vzdálených mužstev bude bezespoTip
ru kvalitní podívanou, která přiláká slušnou návštěvu. Na Veèerníku:
Prvního máje se bude bojovat o každý drn a domácí záložní
3:2
celek nedá kůži lacino. Ba naopak, tady cítíme překvapení.

Sokol Urèice „B“

Nezamysličtí dokázali obrat o body i lídra z Vrahovic, Veèerníku:
tudíž jedenáctý Tištín by měl být pro devátý tým tabulky
2:1
v současné formě snadným soustem. Jenže ani Tištínští nejsou žádná ořezovátka, takže se dá očekávat vyrovnaná bitva.

TJ Haná Nezamyslice

aneb Večerník předpovídá

PROGNÓZA NA 14. KOLO

Ambiciózní tým vstoupil do jarní části velmi dobře, vyhrál dokonce i prestižní
derby v Otaslavicích. Teď ale narazil. Když včera vyjížděl do Dobromilic, asi
si ani v těch černých myšlenkách hráči nemysleli, že už po poločase budou
prohrávat 0:4! Ve druhé pětačtyřicetiminutovce sice dokázali nastřílet tři
branky, ale další čtyři dostali a byla z toho ostuda jako řemen...

SOKOL BRODEK U PROSTÌJOVA

SM

KOLA

Při absencích půltuctu hráčů se dostal do základní sestavy otaslavického
Sokola, který musel po předchozích zaváháních už zabrat. A v netradičním
termínu (hrálo se až v neděli) to byl právě čerstvě čtyřicetiletý útočník, který
po čtvrthodince utkání s Výšovicemi vstřelil branku, jež se nakonec stala
vítěznou. Byl to tak nejlepší dárek k jeho víkendové oslavě jubilea.

MICHAL KALÁB

ŠAMPI N

40
servis připravil Tomáš Kaláb

Pondělí 30. dubna 2018
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2:3
k dlouhým nakopávaným míčům,
což začalo hostům dělat problémy.
Hra se začala kouskovat a rozhodčí
musel několikrát krotit emoce. Patnáct minut před koncem se kopal
volný přímý kop na branku Čechovic. Brankář hostů si křikl, ale neodhadl vzdálenost, k míči se vůbec
nedostal a Jan Sekanina i s velkou
dávkou štěstí dostal míč do odkryté
branky – 2:2. Opaření hosté se museli rychle vzpamatovat a zkusit s výsledkem ještě něco udělat. Nakonec
výhru zvrátili na svoji stranu, když

  !  G 

si po rychlé akci naskočil na centr z
pravé strany střelec prvního gólu Josef Klváček a poslal prudkou hlavičkou míč do sítě. Domácí se nechtěli
vzdát a svými nakopávanými balóny
se snažili co nejvíce se přiblížit brance soupeře. Byli více aktivní a bylo
vidět, že hosté už se jen snaží bránit
výsledek. Několik dobrých náznaků
na šanci měli, ovšem nic, co by přímo ohrozilo branku, a tak si nakonec
Čechovice odvezly domů tři body.
Statistiky z utkání najdete na straně 27
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Rudolf VALNÝ – Sokol Èechovice “B“
„Přijeli jsme na horkou půdu. Ono to vypadá, že jsou
poslední, ale nic nedají zadarmo, to se jim musí nechat.
Snažili jsme se hodně kombinovat, ale měli jsme velké
problémy s nákopy domácích, kteří nás díky tomu dostali

Martin Musil mladší - FC Ptení:
trenéra domácích se bohužel nepodařilo vyzpovídat.

do několika nepříjemných situací. Inkasovali jsme laciný gól ze standartní situace. V našich útočných snahách
jsme často došli k šestnáctce soupeře, ale hráči nedokázali
vystřelit, což byla trochu smůla. Ve druhé půlce se mi ze
začátku líbil výkon nejvíc, byly tam vidět velké nasazení,
bojovnost. Nakonec jsme svou fyzickou a disciplinovanou hrou nenechali soupeře srovnat a dovedli utkání
do vítězného konce.“

Pozápasové hodnocení trenérù

byli hosté poněkud překvapeni. Do
druhého poločasu vlétly Čechovice
ve stejném tempu jako před přestávkou. Dál těžily z kombinací a hlavně
po křídlech se dostávaly k soupeřově
bráně. V 53. minutě se k volnému
přímému kopu postavil Jiří Jančík a z
dobrých pětadvaceti metrů obstřelil
zeď a poslal míč do pravého spodního rohu branky. Poté se hra hodně uzavřela ve středu hřiště a týmy
si často vyměňovaly držení míče,
čemuž předcházely tvrdé souboje.
Hráči Ptení si zanedlouho uvědomili, že po zemi to nepůjde a uchýlili se

FC PTEN
1>'*7M

BYLI JSME
U TOHO

(0:4)

1:8

šance, bohužel jsme je neproměnili. Z protiútoku jsme obdrželi jediný gól zápasu.
Podle dalšího vývoje šlo spíše o remízový
zápas, my doplatili na špatnou koncovku.
Branky: 72. O. Procházka – 20. a 87. Ně- Chybělo nám hodně hráčů, v tomto ohlemec, 15. Klimeš, 17. Fojt, 22. Dostál, 52. du jsme na tom s domácími byli podobně.“
Gryc, 70. Rychnovský, 75. Tyl. Rozhodčí:
Dömisch – Zatloukal, Hubený. Žluté kar- TJ Haná Nezamyslice
2:3
ty: -. Diváků: 22.
(1:2) PK
TJ Sokol Vrahovice
Hvozd: Hlavinka – P. Tichý, O. Procházka,
V. Dostál, Vyroubal – T. Dostál, Spíchal, 2:3 PK (1:2)
Švec, Koutný, Kováč (55. Brach) – Krejčí Branky: 10. Oulehla, 66. Matoušek – 28.,
(50. Burian). Trenér: Karel Procházka.
41. Farný. Rozhodčí: Svozil – Mašek, ŠpičHorní Štěpánov: Havlíček – Sígl, Janíček, ka. Žluté karty: 81. Machálek, 83. Hájek –
Ščudla, Fojt - Němec, Tyl, Bašný, Klimeš - 76. Pořízka. Diváků: 110.
Gryc, Rychnovský. Trenér: Adolf Langer
Nezamyslice: Přikryl (9. Moravec) – HraPohledem trenérů
dil, Moravec, Machálek, Lakomý – Majer
Karel Procházka: „Prohráli jsme s lepším (66. Fiala), Matoušek A. (77. Matoušek
soupeřem, který nás předčil úplně ve všem. D.), Hájek, Plucnar – Musil, Oulehla. TreOd první do poslední minuty nebylo co nér: Drahomír Crhan.
řešit, hosté nám nedali šanci. Dopustili Vrahovice: Pokorný – Kratochvíl, Šmíd,
jsme se velkého množství chyb a nedoká- Schwarz, Michalec – Prucek, Dvořák (61.
zali uhlídat vynikajícího kapitána Horního Pořízka), Marek (89. Bukovec), Kučera
Štěpánova Němce. Naše jediná branka – Farný (71. Procházka), Studený. Hrající
padla z volného přímého kopu. Spokojen vedoucí týmu: David Kratochvíl.
být nemůžu, ale jedeme dál.“
Pohledem trenérů
Trenér Horního Štěpánova z rozhodnutí Drahomír Crhan: „S bodem v utkání s veklubového vedení utkání nehodnotí.
doucím týmem soutěže jsme spokojeni.
Už v úvodu utkání se nám zranil branTJ Sokol Otaslavice
místo něj nastoupil brankář dorostu,
1:0 kář,
v následující minutě jsme šli do vedení.
(1:1)
FK Výšovice
Vrahovice do poločasu otočily výsledek a
Branka: 15. Kaláb. Rozhodčí: Milar – Krát- my počítali s tím, že prohrajeme. Po tlaku
ký, Antoníček. Žluté karty: 75. Drmola, 85. soupeře jsme neproměnili penaltu, vzápětí
ale krásnými nůžkami Matoušek srovnal a
Frehar (oba O). Diváků: 50.
Otaslavice: Král – Hrazdíra, Vogl, Skalický zápas jsme dotáhli do konce, penalty jsme
(61. Kaplánek), Ruszó – Gerneš, Smékal, už v zásadě neřešili.“
Drmola, Liška – Hladík (81. Frehar), Ka- David Kratochvíl: „Jedním slovem hrůzostrašný výkon z naší strany, asi nejhorší
láb. Trenér: Jiří Hon.
Výšovice: Pychora – Krajíček, Škop, Kři- na jaře. Měli jsme jednoznačně více ze hry,
vinka, Krčmář – Křížek, Okleštěk, Olbert, jenomže vstřelili pouze dvě branky, v druHýbl – Koukal, Smička. Vedoucí týmu: hém poločase jsme prakticky nevystřelili
na branku. A to soupeř ještě neproměnil
Michal Dudík.
penaltu. Přitom jsme nastoupili v takřka
Pohledem trenérů
Jiří Hon: „Zápas jsme odehráli s hodně nejsilnějším složení, jenže produktivita
improvizovanou sestavou, chybělo nám tomu vůbec nenasvědčovala. Za dva body
hned šest hráčů, takže jsme kombinovali jsme v takové situaci rádi.“
hráče ‚áčka‘ i ‚béčka‘. Taktiku jsme nestanovovali, cílem bylo dát do hry srdce a TJ Sokol Určice „B“
1:0
hrát naplno. Trápí nás stále koncovka, ale TJ Sokol Vícov
(1:0)
jednu šanci se nám nakonec proměnit podařilo. Zápas nebyl v žádném případě jed- Branka: 45. Berčák. Rozhodčí: Vrážel –
noduchý, o to víc je třeba pochválit hráče Weiser, Nakládal. Žluté karty: 84. Sosík –
za zisk tří bodů.“
14. Bartoš, 70. Ježek, 83. Vávra. Diváků: 45.
Michal Dudík: „Pro nás to byl spíše smol- Určice: Pokorný – Kadlec (46. Muziný zápas. O výsledku se rozhodovalo už do kář), Mlčoch, Grulich, Ježek (60. Podvacáté minuty, kdy jsme měli dvě dobré spíšil) – Berčák (52. Žáček), Vodák,

FC Hvozd
TJ Horní Štěpánov

(4:0)

8:3

Branky: 11. Fialka, 12., 34. Špaček, 28. Václavík, 51. Maňák z penalty, 55. Richter, 66.,
69. Kratochvíl – 47. Matoušek, 75. Ličman,
88. Zbořil (p). Rozhodčí: Nezhyba – Dokoupil, Čmela. Žluté karty:15. Selucký, 32.
Ryška, 49. Fialka – 22. Typner, 27. Sochor,
68. Vaněk. Diváků: 130.
Dobromilice: Drnovský – Bako, Ryška,
Rochla, Václavík – Selucký (46. Richter),
Šenkyřík, Maňák (63. Svozílek), Matoušek – Fialka (56. Kratochvíl), Špaček (68.
Obruča). Hrající trenér: Michal Rochla.
Brodek u Prostějova: Dorschner – Hudeček (46. Matoušek), Gamberský (26.
Sochor), Vaněk, Zatloukal – Typner (75.
Zbořil), Piňos, Soldán, Hochman – Ličman, Hanák. Trenér: Tomáš Bureš.
Pohledem trenérů
Michal Rochla: „Utkání se nám mimořádně vydařilo. Vidím to tak, že jsme
šli za výsledkem od počátku mnohem
víc, než hosté. Už v prvním poločase
se nám podařilo využít několika chyb
Brodku v obranné činnosti a s malou
nadsázkou lze říci, že do čeho jsme
kopli, to nám spadlo do branky. O

FC Dobromilice
TJ Sokol Brodek u Prostějova

Hanzelka, Bureš – Střebský (73. Sosík), Šnajdr (89. Pavlů). Trenér: Karel
Vlach.
Vícov: Brabec – Světlík, Humpolíček,
Tesařík, Chytil – Šobr, Vávra, Bartoš (83.
Zdobina), Bartlík – Ježek, Pliska (78. Zapletal). Trenér: Miroslav Krutovský.
Pohledem trenérů
Karel Vlach: „Věděli jsme, že Vícov má
silný střed pole od obrany po zálohu, proto jsme se snažili více využívat křídelní
prostory. Tato taktika se nám vyplatila
v závěru první půle, kdy jsme z levé strany
dali soupeři gól do šatny. Pro celkový výsledek to byl rozhodující moment, v druhém
poločase jsme si vyloženou šanci nevypracovali. S výsledkem a třemi body jsme samozřejmě spokojeni, Vícovu přeji úspěchy
v dalších zápasech.“
Miroslav Krutovský: „Nebudu zastírat, že
jsme s výsledku zklamaní. Do Určic jsme
si jeli pro nějaký ten bod a z hlediska vývoje hry šlo podle mého názoru o remízový
zápas. Bohužel jsme dostali gól do šatny, do
druhého poločasu jsme vstoupili aktivně,
měli jsme dobrou šanci, jenže kýžený gól se
nám nepodařilo vstřelit.“
(0:0)

0:1

Branka: 85. Koudelka. Rozhodčí: Sommer
– Horák, Otáhal. Žluté karty: 61. Müller
(B). Diváků: 50.
Tištín: Koutský – Hýsek, Lakomý, Slavík,
Kyselák (82. Hanák) – Mojtek, Ru. Návrat,
Ro. Návrat (82. Rehák), Bosák (67. Cetkovský) – Štvrtecký, Stančík (86. Sipěna).
Trenér: Zdeněk Oulehla st.
Brodek u Konice: Vičar – Blatner, Barták,
H. Burget, P. Grepl (44. Müller) – K. R.
Grepl, Z. Koudelka, P. Koudelka, Kolář
(90. M. Grepl) – Hloušek, J. Koudelka.
Hrající trenér: Patrik Müller.
Pohledem trenérů
Zdeněk Oulehla st.: „Těžko hledat slova
pro hodnocení zápasu. Po celou dobu
jsme byli lepším týmem, drželi jsme míč
a soupeře přehrávali. Určitě jsme zápas
nevypustili, chtěli jsme doma bodovat.
Zradila nás ale koncovka, bez níž se těžko
vyhrává. Naopak v závěru jsme inkasovali
v podstatě náhodný gól, který rozhodl o
výsledku utkání.“
Patrik Müller: „Byli jsme jednoznačně
šťastnějším týmem. Do Tištína jsme jeli
pro bod, výsledek předčil očekávání. Na
malém hřišti v Tištíně bylo k vidění bojovné utkání, první poločas se odehrával
převážně před naší brankou, míče skákaly
v šestnáctce i kolem brankové čáry, ale čisté
konto jsme uhájili. Druhý poločas byl už
přece jen vyrovnanější. Když už to vypadalo na remízu, podařila se nám pět minut
před koncem pěkná fotbalová akce, která
rozhodla o osudu zápasu.“

TJ Tištín
TJ Jiskra Brodek u Konice

poločase bylo rozhodnuto, prostřídali
jsme některé hráče a postupně navýšili
výsledek, soupeř v závěru ještě korigoval.“
Tomáš Bureš: „Vymstil se nám přístup
k utkání. Po minulých dobrých výsledcích jsme si zřejmě mysleli, že další úspěch
přijde sám od sebe. Byli jsme statičtí, nulový pohyb, soupeři jsme vstup do utkání usnadnili, obdrželi jsme velmi laciné
branky. Po přestávce jsme sice skórovali,
jenže vzápětí nás definitivně srazila k zemi
penalta. Vzhledem k vývoji zápasu zůstal
poněkud stranou zoufalý výkon rozhodčího, některé verdikty byly opravdu nečekané. V případě vyrovnaného výsledku by
kvalita sudího zjitřila atmosféru na hřišti i
v hledišti.“

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

Čechovice od začátku předváděly
velmi pohledný fotbal. Svoje akce a
kombinace roztahovali hráči po celé
šířce hřiště, což domácím dělalo ze
začátku velké problémy. Byli mnohem rychlejším týmem a dostali se
hned do několika šancí. Dvě střely
letěly nad branku a jednou zasahoval
brankář Ptení Grulich. Ptení se poté
oklepalo z tlaku a také se dostalo k
míči. Ovšem hráči Čechovic k soupeři přistupovali ve velké rychlosti a
to zabraňovalo kombinaci po zemi.
Po šestatřiceti minutách, kdy se hrálo ve velice rychlém tempu, hosté
poprvé udeřili, když se po akci z levého křídla dostal k míči Petr Jansa a se
štěstím prostrčil míč na nabíhajícího
Josefa Klváčka. Ten tváří v tvář brankáři uspěl se svou střelou a dostal
Čechovice do vedení. Ovšem jen na
čtyři minuty, protože Lubomír Jergl
se po závaru na hranici pokutového
území opřel do míče a prostřelil vše,
co mu stálo v cestě. Do kabin se tak
šlo za nerozhodného stavu, z čehož

Jakub
ČERMÁK

exkluzivní reportáž
pro Večerník

PTENÍ Velmi zajímavé utkání nabídlo 19. kolo Okresního přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníju-II. třídy mezi domácím Ptením a Sokolem
Čechovice. Poslední celek tabulky chce do konce sezóny urvat ještě co
možná nejvíce bodů a překvapovat soupeře. To Čechovice pomýšlejí na
nejvrchnější příčky. Od úvodního hvizdu bylo vidět, že domácí tahají za
kratší konec. Hosté byli techničtější, rychlejší, drželi balón. Nicméně hráči
Ptení převyšovali své nedostatky bojovností a houževnatostí. Nevypustili
ani jeden souboj, a přestože hráli hlavně na nakopávané míče, předvedli
několik pohledných kombinací, které vedly k šancím a gólům. Čechovice
rychle vedly, ale nakonec to byl tým hostí, co se musel strachovat o výsledek. Večerník sledoval zápas v rámci vybraného šlágru.

PTENÍ PŘEKVAPILO BOJOVNOSTÍ SEBE I SOUPEŘE
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otázky pro ženu,
co se změnila...
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Jiří
Slečka
Productions
zajišťuje kompletní tvorbu
reklamních videí, spotů a promovidea. Kromě komerční produkce
natáčí i hudební klipy. Dále se zabývá
tvorbou originálních svatebních videí
na míru a zároveň tak zachování vzpomínek na jeden z nejkrásnějších
dnů vašeho života. V hotových projektech naleznete nejen samotnou
videoprodukci, ale i služby s ní spojené
včetně zvukové postprodukce nebo
zhotovení audio spotů. Hotové projekty s referencemi najdete na www.
jirislecka.cz. Z vaší myšlenky stvoříme
skutečnost.Těšíme se na vás.

Kadeřnický a kosmetický salón
Naisy najdete v ulici Blahoslavova 8
v Prostějově. Filozofií
salónu je provádět
komplexní služby na nejvyšší úrovni
v příjemném prostředí a navíc za
ceny, které si může dopřát každá
žena. Kromě kadeřnictví a kosmetiky nabízí také manikúru, pedikúru
a masáže. Naisy pro své zákazníky
mimo jiné pravidelně pořádá sezónní
nabídky a půlroční akce, neboť se snaží
nabízet vždy něco navíc. V kadeřnictví
pracují s proslulou značkou L’OREAL
PROFESSIONEL a luxusní péčí
Kérastase. V oblasti kosmetiky pak
s profesionální řadou kosmetických
Salon Naisy se
přípravků Janssen.
těší na vaši návštěvu.

Vlassalon Andry
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
snádechemextravagance,jednoduchosti, elegance či panku nebo s rázem
luxusu, není problém.To vše a ještě více
vám poskytne Vlassalon, který oplývá
vzdušným a krásným interiérem.
K dispozici vám bude kvalitní vlasová
kosmetika Wella, Tigi S-Faktor, Bed
head, Catwalk, ale i úžasný regenerační
systém od značky L´Oreal. Nechte se
hýčkat od profesionálů, bude nám
ctí o vás pečovat. Srdečně vás zveme
a těšíme se na vaši návštěvu,“ vzkazuje
Andrea Furiaková.



    

Mirka
Beranová

Co musíte udìlat?

UZÁVÌRKA PØIHLÁŠEK JE VE ÈTVRTEK 10. KVÌTNA 2018.
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Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“ v prvním patře vedle někdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální péče
a poradenství na nejvyšší úrovni.
Cílem Optiky Wagner je naprostá
spokojenost našich zákazníků. O váš
zrak se postará osobně majitel Radek
Wagner a jeho tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz
v objednávkovém systému.

který opět bude patřit mezi ty, na něž nezapomenu. Mirka si svou vizáž nemohla
vynachválit, chvíli se sice srovnávala s novou barvou vlasů, ale nakonec byla víc než
spokojená. Manžel i její kamarádka byli z
její nové image taktéž nadšeni a kamarádka se nechala slyšet, že se do naší proměny
přihlásí také. Tyto zpětné vazby jsou pro
mě a náš tým velice důležité, protože díky
nim víme, že to, co děláme, má opravdu
smysl. Děkuji všem, kteří se na dubnové
PROMĚNĚ IMAGE podíleli, a již nyní
se těším na její další, tentokrát květnový
díl.“
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka RV FASHION je oděvní firma,
servisu pro ženy která se zaměřuje na pánskou
a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém, tak
i volnočasovém stylu. Výrobky značky
RV jsou známé svou vysokou kvalitou materiálů a vynikajícím vypracováním. Pilotní obchod celé sítě
prodejen RV se nachází v Plumlovské
ulici 28, kde se můžete setkat
s velkým výběrem kolekcí obleků, sak,
kalhot,šatů,kostýmkůapestrouškálou
doplňků. Speciální kolekci tvoří exkluzivní pánská obuv značky Riccardo.
U firmy RV je možné si nechat ušít
oblek na míru a získat maximální servis
a poradenství. Další prodejnu RV
FASHION (Sonáta) naleznete také
v Žeranovské ulici.
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„Mirka Beranová k nám přijela až z
Prahy. Jednoho dne ji nebavilo sledovat
s manželem televizi a tak si sedla k internetu a začala hledat, co by pro sebe mohla
zajímavého udělat. A, světe, div se, zalíbila
se jí právě proměna od Večerníku. Pro mě i
celou naši redakci to bylo ohromné překvapení a jsme nesmírně rádi, že se náš projekt
dostal takto daleko. Mirka mě ihned při
prvním kontaktu zaujala svou srdečností,
vřelostí, chutí jít do všeho naprosto naplno
a pozitivním přístupem k životu. Rozdávala úsměvy na všechny strany a ona i její
manžel sršeli humorem sobě vlastním. Je
to úžasná dáma s velkým srdcem. Všichni
jsme společně strávili velice příjemný den,

  

  

 Mirko, jak se po PROMĚNĚ
IMAGE cítíte? Splnili jsme vaše
přání?
„Změna je život, a proto jsem teď i díky
této proměně tak nějak jiná. (úsměv)
Člověk se většinou drží při zdi, ale
není to zapotřebí, vždyť život je pestrý, tak proč se tomu bránit? Stačí najít
odvahu a vystoupit ze stereotypu. Odměnou je velmi příjemný pocit, že mi
to sluší a mám posílené sebevědomí.“
 Co vás na celé proměně nejvíce
překvapilo?
„Myslím si, že korunou krásy jsou
dobře upravené vlasy. Přiznávám se,
že jsem se nejvíce těšila, jak právě vlasy dopadnou. V první chvíli jsem byla
trošku zmatená barvou a zcela jiným pojetím účesu, ale nakonec jsem oboje
přijala a byla moc, moc spokojená. Oblečení, líčení a brýle vše jen podtrhly.“
 Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Všichni, kterým jsem se pochlubila, že mě čeká tato proměna, byli opravdu
hodně zvědaví a po zaslání fota nešetřili chválou. V reálu mě hned v sobotu jako
první viděla rodina na oslavě narozenin a opravdu jsem se moc líbila. Jen jedna
reakce kamarádky byla, že čekala něco víc ´šmrncovního´.“ (pousměje se)
 Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Nebojte se změny, běžte do toho, stojí to za to! Myslím, že každá žena by
takovou akci přivítala, protože kolikrát neví, co by jí více slušelo. Odhalí se
vám nové možnosti, které běžně nejen nevyužijete, ale hlavně vás ani nenapadnou. Divy s vámi udělají nejen oblečení, které vám sluší, a vy se v něm
logicky cítíte dobře, ale stejně tak i správný účes a nalíčení. Navíc se ocitnete
v milé společnosti, kde vám bude příjemně.“

CF $ %& !G
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Stanice Skalky jako jedna ze dvou,
která v ČR monitoruje množství srážek

gický ústav však každoročně pořádá komentované prohlídky radaru.
Termín je obvykle stanoven na
první zářijovou sobotu.

18042620438

Radar u Protivanova jako jeden ze
  &       
= G  "D  '.
   " 2x foto: internet

18042710437

tam, kde se právě nachází. Oba radary měří množství srážek v okruZ historie radaru
hu asi 200 kilometrů a bouřkovou
oblačnost až do vzdálenosti 300 Oblast nejvyššího bodu Drahanské vrchoviny - kóta Skalky (735
kilometrů.
m n. m.) byla vybrána pro umísmeteorologického radaru již
Jak se k radaru dostat? tění
koncem šedesátých let minulého
století.
Původní záměry, které
Řidiči musí do obce Benešov. Tam
se dostanou silnicí přes Malé Hra- předpokládaly ruční měření s šestdisko, Protivanov a Bukovou. Při- náctičlennou obsluhou stanice,
jedeme-li do Benešova od Bukové, nebyly až do devadesátých let
je třeba dát se u autobusové za- z finančních důvodů realizovány.
stávky doleva. Cesta od ní k radaru S využitím moderních technologií
vede po neoznačené vyasfaltované byl v roce 1993 nově koncipován
cestě směrem do lesa. Pěším zabe- stavební záměr na bezobslužnou
automatickou radarovou stanici
re asi dvanáct minut.
Turisté mohou ke Skalkám dojít s dálkovým řízením.
po značených stezkách z Protivanova. Cesta trvá přibližně hodinu.
Jak se do radaru dostat?
Část vede polní cestou po žluté
značce a pak po vyasfaltované ces- Vstoupit do nitra radaru není jednoduché. Český hydrometeorolotě označené modrou značkou.

18042720442

Zajímá vás počasí? Chcete vědět, jakým způsobem se měří
množství srážek v tuzemsku?
Radar u vrcholu Skalky nedaleko Protivanova je jednou ze
dvou stanic měřících množství
srážek na celém území České
republiky.
Každý den v televizi či na internetových stránkách sledujeme barevně odstupňované množství srážek,
které právě dopadá na naši zemi.
Málokdo ví, že tato data se získávají pouze ze dvou radarů. Jeden
se nachází v Brdech a druhý u nejvyššího vrcholu Drahanské vrchoviny Skalky nedaleko Protivanova.
V těchto místech se tak měří aktuální dešťové nebo sněhové srážky,
přičemž snímky jsou v půlhodinových intervalech zveřejňované i na
internetu a každý tak může docela
přesně odhadnout, kdy začne pršet

18042610435

„Kdysi jsme cestovali tam, kde
bylo možné vidět něco pěkného. Dnes cestujeme tam,
kde je možné parkovat,“ poznamenal s nadsázkou dnes
již nežijící francouzský herec
a zpěvák Fernandel. Cestovat
za krásnými místy rozhodně
nemusíte pouze do zahraničí. Nelze pochybovat o tom,
že spoustu úžasných lokalit
najdete i ve svém bezprostředním okolí. K tomu, abyste se k nim během aktuálních
teplých jarních dnů dostali,
přitom auto vůbec nebudete
potřebovat. Snadno se k nim
přiblížíte vlakem a dostanete
pěšky. Abychom vám pomohli se v turistických cílech
ve vašem okolí zorientovat,
přináší vám PROSTĚJOVSKÝ
Večerník tuto tematickou
stranu.
Texty: Martin Zaoral

Pondělí 30. dubna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


téma Večerníku

Pondělí 30. dubna 2018
www.vecernikpv.cz


milujeme vecerník


35

sport



+,




PODEPSAL!

PROSTĚJOV Sportovní manažer prostějovských Jestřábů Jiří
Vykoukal má v tomto období plné ruce práce se sestavováním
soupisky na příští ročník. Jak klub prozradil na svých webových stránkách, první podpis je na světě. Smlouvu na následující ročník uzavřel Jan Starý, Který již v Prostějově působil
formou střídavých startů.

Odchovanec Pardubic, se kterými
slavil čtyři extraligové tituly, odehrál v minulé sezoně za Jestřáby 26
utkání v základní části a 6 v play-off. Připsal si celkem 16 branek
a 9 asistencí, což z něj udělalo sedmého nejproduktivnějšího hráče
týmu. „Je důležitým členem první
přesilovkové letky a stal se i specialistou na nájezdy. Jeho rychlá stře-

la platila na nejednoho brankáře
soupeřů,“ podotkl Vykoukal s tím,
že ve trojici s Divíškem a Nouzou
měl na práci i defenzivní úkoly,
které si plnil na jedničku.
„Těch faktorů pro přesun do
Prostějova je víc. Potěšil mě zájem o mě za strany klubu i trenéra, za což jsem velmi rád. Hodně
jsem dal na vnitřní pocit. Loni

jsem tu odehrál dost zápasů na
to, abych poznal, jak to tu funguje. Od vedení, trenérů, realizačního týmu až po partu v kabině
nemám co vytknout. Líbilo se
mi být součástí tohohle klubu
a jsem rád, že to tak bude i pro
příští sezónu,“ uvedl na www.
lhkjestrabi.cz Janm Starý.
Foto: www.lhkjestrabi.cz

H# I$ N5"

Do
Prostějova
9)  Q$ 8* *?
#$5 "$  přijedou nevyzpytatelné
STUTTGART, PROSTĚJOV Na
desátý titul v kariéře dosáhla Karolína Plíšková v německém Stuttgartu.
Hráčka prostějovského TK Agrofert
a česká jednička se po vítězství nad
Američankou Coco Vandewegheovou
radovala z prvního triumfu v sezóně.
„Připravovala jsem se na dlouhý zápas
a v prvním setu se to potvrdilo. Hodně
mi pomohla vyhraná zkrácená hra. Dostala jsem se do výhody, a když přišla šance, udeřila jsem ve druhé sadě. Titul mi
pomůže v další části sezóny,“ komentovala svůj úspěch Plíšková, která ve druhém
dějství vedla už 5:2 a v koncovce větší
problémy nepřipustila.
Prostějovská hráčka si cenila především

čtvrtfinálového úspěchu s Lotyškou
Ostapenkovou. Tu přetlačila ve třech
setech. „Příliš se mi nedařilo, i tak se podařilo zvítězit. Takové výhry jsou strašně
důležité,“ uvedla tenistka, která za titul od
pořadatelů dostala, kromě finanční odměny, také červené porsche. Automobilu si ovšem užije až ve chvíli, kdy si udělá
řidičský průkaz.
Dalším prostějovským tenistkám se příliš nedařilo. Petra Kvitová narazila hned
v úvodu na domácí hvězdu Angelique
Kerberovou a prohrála ve dvou setech.
Barboru Strýcovou vyřadila další německá tenistka Laura Siegemundová a také
v tomto případě se hrály pouze dva sety.
(lv)

PETŘKOVICE

PROSTĚJOV Jako na houpačce
vypadají jarní výsledky Petřkovic,
které ještě nedávno hrály pouze
divizní fotbal. Do těchto pater
by se neradi hráči z předměstí
Ostravy opět vydávali, ovšem poslední výsledky lze v tomto smyslu považovat za nadějné. Domácí
Prostějov tak nesmí opravdu nic
podcenit.
V kabině Petřkovic bylo přes zimní
pauzu rušno. Po dlouhodobém zranění kolene se vrátil Radim Wozniak, po půlroce stráveném v rakouské
nižší soutěži pak Martin Václavík,
krajní záložník, který byl před svým
odchodem nejlepším střelcem mužstva. Jakub Ptáček se vrátil po půlročním hostování v Bohumíně, Martin
Honiš se v minulé sezoně snažil prosadit v druholigových Vítkovicích.
Na hostování z Baníku Ostrava přišli
tvůrce hry Dominik Smékal, který
má zkušenosti také z italského fotbalu, a Marek Szotkowski, typický
hrotový útočník s čichem na góly.
Patrik Rubý dotazil z Dolního Benešova a na poslední chvíli kádr doplnil
Lukáš Regec z Vítkovic.

 "##
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To je představení, panečku! Během prakticky celé podzimní části se musely fotbalistky
Držovic smířit s rolí otloukánka, na němž si
chtěl každý vylepšit skóre a zvýšit sebevědomí. Děvčata vedená Tomášem Jetelem se
ale nevzdala, přestála i toto psychicky složité
období a s počátkem jarní části se do moravskoslezské divize vřítila jako uragán. Již v přípravě se tomuto družstvo podařilo zaskočit
Mostkovice a uhrát s nimi remízu, tehdy ale
ještě o nic nešlo. Avšak nyní se Držovice stávají postrachem i pro týmy z horních pater
tabulky, na úvodní a historické vítězství ve
Velkých Pavlovicích se totiž podařilo nejprve
navázat bez přehánění šokující kosteleckou
remízou s „béčkem“ 1.FC Olomouc, aby následně přišla druhá výhra, když se podařilo
vyzrát na Kotvrdovice. Ničím jistý si nemohl
být ani vedoucí Vsetín a před blížícím se derby se tak musejí mít fotbalistky Mostkovic na
pozoru, aby se již tuto neděli od deseti hodin
nestaly i ony dalším chodem na držovickém
jídelním lístku. Tamější družstvo je totiž, zdá
se, velice při chuti.

HRAJE SE
1*23

Klub z ostravské čtvrti sice jaro
dobře začal, porazil Valašské Meziříčí, jenže pak prohrál doma vysoko s olomouckou Holicí a vzápětí
i v Hodoníně. Sestupové ohrožení
začalo být opět aktuální. Jenže pak
přišlo nejtěsnější vítězství nad Líšní,
remíza v Kroměříži, jež se dala interpretovat jako ztráta dvou bodů, a konečně senzační vítězství nad Velkým
Meziříčím.
Druhému týmu tabulky dal dvě
branky Lokša, třetí přidal právě
Szotkowski. Na hřiště nastoupila
sestava Godula – Švancer, Wozniak,
Rubý, Sporysz, Holiš, Smékal, Staněk, Honiš, Lokša, Szotkowski.

 / #

Začínají se nám blížit další z dlouhé řady voleb, po krajských, parlamentních a naposledy
prezidentských to budou na podzim tohoto
roku pro změnu komunální. Je potřeba se
tedy připravit, že se stále větší intenzitou
začnou všichni slibovat, co všechno postaví,
opraví a podpoří, že jedině oni vědí, jak na
to, jen jaksi potřebují dostatečnou voličskou
podporu, aby to prostě mohli zařídit. Například v Brně se takto čas od času, hlavně
po případném velkém sportovním úspěchu,
ozvou někteří pohlaváři, že se zaslouží o výstavbu nové hokejové arény, tu ve slavné lužánecké lokalitě, tu na jiném místě, které je
v danou chvíli napadne. I v Prostějově máme
své zkušenosti s výstavbou vzdušného zimního stadionu, který byl několik let zpátky
slibován a který zcela jistě přihrál řadu lístků
do uren. Letošek zcela jistě nebude výjimkou
a opět se budeme moci těšit na velkolepou
bitvu vzletných myšlenek, z nichž se pak málokterou podaří realizovat. Obrňme se tedy
trpělivostí, nenechme se lacino nalákat a rozhodněme s rozvahou, koho podpoříme.

„Petřkovice hráli v Kroměříži 2:2,
přičemž vedli a možná měli i vyhrát,
teď vyhráli s Velkým Meziříčím,
takže nás opět čeká hodně těžký
soupeř,“ připomněl trenér 1.SK Prostějov Oldřich Machala. Jak říká,
jeho tým se dostal do fáze, kdy hledí především na sebe. „My musíme
předvést dobrý výkon, pak zápas
zvládneme. Pokud se bránícímu
týmu podaří dát nějaký šťastný gól,
máme to složité. Proti nám má každý tým nadstandardní motivaci. Pro
každé mužstvo jsme velkou výzvou,“
je si vědom Machala.
(tok)
Zpravodajství z tábora eskáčka
najdete na straně 38

/ / 

Mužskému výběru BK Olomoucko se sice
čtvrtfinálová série proti Opavě nevyvedla
a jejich snaha nevedla ani k jednomu dílčímu
vítězství, přesto však lze zcela jistě hodnotit
právě skončený ročník pozitivně. Po loňských
starostech Orlů a jejich téměř sestupu do druhé nejvyšší soutěže se žádné záchranářské starosti nekonaly, sportovní situaci se podařilo
stabilizovat a tým se vměstnal do elitní šestky,
diváci i samotní hráči se tak dočkali vytoužených vyřazovacích bojů. A ještě větší bomba se
právě podařila mladým Orlům, junioři BCM
totiž senzačně vyřadili v napínavé čtvrtfinálové sérii favorizované Pardubice a po pětizápasové bitvě se šťastným koncem na půdě
Východočechů postoupili až do Final Four.
V sérii sice prohrávali 1:2 na zápasy, nejprve
ale vyrovnali doma a v rozhodujícím mači
nastříleli o jeden bod více než jejich soupeř.
Odměnou jim je, že se v Praze na Folimance
utkají už o tomto víkendu o republikové medaile. V semifinále jim stojí v cestě domácí
USK Praha, dále se kvalifikovaly ještě pražský
GBA a BA Nymburk.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Že vyhrané derby může otočit kormidlem sezóny, dokazují házenkáři
Kostelce na Hané, kteří se už, jak se zdá,
opravdu rozjeli. Na půdě Dolní Cerekve totiž dokázali zvítězit již potřetí
v řadě a v tabulce druhé nejvyšší soutěže se tak vyšvihnout na šestou příčku
průběžného pořadí. Vše odstartovala
právě výhra v Prostějově!
DEBAKL:
Nohejbalisté Prostějova se po vítězném
domácím utkání s Českými Budějovicemi opět vrátili na pouze jednorázově
přerušenou lajnu porážek. Další ztráta
svěřenců kouče Richarda Beneše přišla
v sobotu na půdě východočeské Holice. Jediným štěstím pro v tabulce poslední Sokol I tak je, že se letos z první
ligy nesestupuje.
"# .
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Dnešní číslo ani nemůže být jiné. Volejbalistky Prostějova získaly v uplynulém týdnu další mistrovský titul,
který tentokrát nese jubilejní pořadové číslo. Pověstná desítka je ojedinělým počinem nejen v kronice českého
sportu nad vysokou sítí. Za to patří
celému VK velké uznání a míří k nim
četné gratulace.
B.

  #
 
 
Trenér BK Olomoucko
PREDRAG BENÁČEK chápe,
že z hlediště to divák vždy vidí
trochu jinak, než trenér
či vedení klubu.



 .

PETER BÁLINT
Slovenský basketbalový trenér se v Prostějově již dávno usadil. Po epizodě
u „A“-týmu mužů se natrvalo přesunul
k mládeži, kde mu to sedí zdaleka nejvíce.
Dalším důkazem budiž úspěch dorosteneckého týmu Orlů, kteří
se senzačně prodrali až
do bojů o medaile v nejvyšší tuzemské soutěži
kategorie do 19 let.

´
menicko

´
´
zapasove

fotbal

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
24. kolo: 1.SK Prostějov – Petřkovice
(pátek 4.5., 17.30, rozhodčí: Petr –
Černý, Švehla).
CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
Dohrávané 14. kolo, úterý 1. května, 16.30 hodin: Kralice na Hané –
Medlov (Slota – Konečný, Motal).
20. kolo, sobota 5. května, 16.30
hodin: Hněvotín - Kralice na Hané
(Kylar - Bartuněk, Habermann).
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
Dohrávka 15. kola, úterý 1. května,
14.00 hodin: Řetězárna – Konice
(Molík - Kučera, Šafařík).
20. kolo, neděle 6. května, 16.30 hodin: Konice - Litovel.
ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
Dohrávka 15. kola, úterý 1. května,
16.00 hodin: Lipová – Bělotín (Machala - Hampl, Janáček).
20. kolo, neděle 6. května, 16.30
hodin: Určice - Mostkovice (sobota
5.5., 16.30, Sedláček – Perutka, Dokoupil), Kojetín – Lipová (sobota 5.5.,
16.30, Kreif – Heger, Foral), Kostelec
na Hané – Opatovice (Habermann
– Janáček, Svoboda), Němčice nad
Hanou – Dub nad Moravou (Lizna
– Chládek, Winkler), Čechovice –
Plumlov (Januš – Sedláček, Molík),
Protivanov – Brodek u Přerova (Straka – Langhammer, Šrejma)
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
Dohrávka 15. kola, úterý 1. května,
16.30 hodin: Újezdec – Vrchoslavice
(Sedláček – Doležal, Kundrát).
20. kolo, neděle 6. května, 16.30
hodin: Újezdec - Smržice (sobota
5.5., 16.30, Hrbáček – Slota, Konečný), Klenovice na Hané – Tovačov
(sobota 5.5., 16.30, Lasovský – Vedral, Kopečný), Vrchoslavice – Horní
Moštěnice (Kryl - J. Dorušák, Vojtek), Pivín – Želatovice „B“ (Brázdil – Machala, Vláčil), Kojetín „B“ –
Haná Prostějov (Dokoupil – Horák,
Čampišová).
LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
20. kolo, neděle 6. května, 16.30
hodin: Jesenec – Kožušany (Aberle –
Kreif, Šafařík).
PØEBOR OFS
PROSTÌJOV – II. TØÍDA:
Dohrávané 14. kolo, úterý 1. května, 16.30 hodin: Nezamyslice – Tištín, Určice „B“ – Otaslavice, Vícov
– Hvozd, Vrahovice – Výšovice, Brodek u Prostějova – Horní Štěpánov,
Čechovice „B“ – Brodek u Konice,
Dobromilice – Ptení.
20. kolo, neděle 6. května, 16.30
hodin: Vrahovice – Hvozd (sobota
5.5., 16.30), Horní Štěpánov – Tištín
(sobota 5.5., 16.30), Čechovice „B“
– Dobromilice (sobota 5.5., 16.30),
Určice „B“ – Brodek u Prostějova, Vícov – Nezamyslice, Brodek u Konice
– Otaslavice, Výšovice – Ptení.
III. TØÍDA OFS
PROSTÌJOV, SK. „A“:
12. kolo, sobota 5. května, 16.30
hodin: Němčice nad Hanou „B“ –
Kralice na Hané „B“ (sobota 5.5.,
16.30, hřiště Tvorovice), Nezamyslice „B“ – Želeč (sobota 5.5., 16.30),
Bedihošť – Skalka (sobota 5.5.,
16.30), Biskupice – Brodek u Prostějova „B“, Pavlovice u Kojetína – Otaslavice „B“.
III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „B“:
12. kolo, sobota 5. května, 16.30
hodin: Kostelec na Hané „B“ – Olšany (sobota 5.5., 16.30), Držovice – Mostkovice „B“ (sobota 5.5.,
16.30), Protivanov „B“ – Kladky
(sobota 5.5., 16.30), Čechy pod
Kosířem – Přemyslovice, Zdětín –
Plumlov „B“.
MORAVSKOSLEZSKÁ
^[-[f<< =9:+5>
15. kolo, neděle 6. května: Mostkovice – Držovice (10.00, P. Dorušák).
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mácí kouč udělal v sestavě dvě změny,
když v brance nahradil Flajzara Šarman
a na pravé straně obrany naskočil místo
Martinky Němčík.
Do utkání však favorit vstoupil nevýrazně. Sice na první pohled kontroloval hru, ale díky rychlým kontrům byl
nebezpečnější soupeř. A hosté také šli
do vedení. Dvě na sebe navazující individuální chyby potrestal Smítal – 0:1.
Kralice se ale nepoložily, nadále se snažily o kombinační hru a po půlhodině
hry zužitkoval Škrabalův centr z levé
strany dobře postavený Cibulka – 1:1.
Jenže už o dvě minuty později inkasovali svěřenci kouče Kobylíka druhý
laciný gól, po střele Lišky z dálky to bylo
1:2. Naštěstí bylo za chvíli opět vyrovnáno. Běžela 35. minuta, centr Nečase
z pravé strany uklidil do sítě opět kanonýr Cibulka – 2:2. Do kabin se tak šlo za
nerozhodného stavu.



porazil podobně kvalitní Přerov vysoko 4:0, takže má formu a bodovat
podruhé za sebou doma bude hodně
těžké. Věřím však, že to zvládneme a diváky potěšíme třemi body, které by nás
upevnily na třetí příčce,“ poznamenal
David Kobylík před úterním duelem.
Sobotní zápas bude pro něj osobně
obzvlášť pikantní. „V Hněvotíně jsem
nedávno působil, bratr tam ještě před
půl rokem trénoval a nyní pořád hraje,
takže půjdeme proti sobě,“ usmál se
Kobylík. „Jsou sice na chvostu tabulky,
ale v zimě obměnili kádr a zvedají se.
Nebude to nic jednoduchého. V každém případě ale budeme chtít opět zvítězit, abych mohl něco dát do kabiny,“
motivoval své kamarády z kralické šatny hrající trenér, který však kvůli výše
zmíněnému zranění nenastoupí. (pk)
Statistiky z utkání a aktuální tabulku
najdete na straně 27

KONICE, PROSTĚJOV V sobotním odpoledni přijela Konice do
Hluboček potvrdit svoji jarní pohodu a odvézt si domů tři body.
Oboje se povedlo, i když podle trenéra není vše tak růžové, jak se zdá.
„Po dvaceti minutách jsme vedli o
čtyři góly a tím jsme soupeře zaskočili. Ale nemůže se stát, že ztratíme
čtyřbrankové vedení tak, jak jsme
ho málem ztratili. S tím nemůžu být
spokojený,“ říká trenér Konice Petr
Ullmann. Ze zápasu nakonec byla
pořádná přestřelka a v součtu padlo
na obou stranách osm gólů.
Byl to pro hosty snový začátek zápasu.
Ani ne šedesát sekund od úvodního
hvizdu se Konice radovala z prvního gólu. Jakub Kořenovský si připsal
jednu z nejrychlejších tref v sezóně.
A to byla teprve první minuta. Ve 14.
to bylo po smolném vlastním gólu
Pudila 0:2 a za další minutu Kamený

brankářka v nepřerušené hře útočící
hráčku Držovic a okamžitě viděla červenou kartu. Jelikož věděla, co udělala,
ihned bez řečí opustila hřiště, ale ani
hra proti oslabenému soupeři moc Držovicím nevycházela. S přibývajícími
minutami docházely Držovicím síly a
bez možnosti střídání začaly být hráčky
Vlkoše rychlejší a aktivnější. Dokázaly
vstřelit čtvrtý a pátý gól v deseti. Držovice dokázaly už pouze snížit z jejich
pohledu na 2:5 zásluhou Evy Komárkové a musí teď nabrat co nejvíce sil na
nadcházející neděli dopoledne, kdy je
čeká derby s Mostkovicemi.
Statistiky z utkání
najdete na straně 27

úvodního hvizdu se po faulu kopala penalta. „Soupeř nás tlačil a naše záložnice
ji zatáhla za ruku v pokutovém území, ale
nebyl to faul z řad likvidačních zákroků,“
popisuje situaci trenér. Romana Čtvrtníčková nicméně penaltu proměnila a
změnila stav skóre na 1:0 pro domácí.
Kotvrdovice hrály o něco rychleji a dařily se jim přihrávky. Hra byla více takticky
svázána, a proto se oba týmy nedostáva-

popisuje situaci trenér Tomáš Jetel.
První půle jasně patřila domácím hráčkám, které už po půl hodině držely
příjemný třígólový náskok a snažily
se hru kontrolovat. Ve 37. minutě vykřesala malou naději na body Tereza
Dorotovičová, když snížila a trefila se
na jaře už poněkolikáté. Tato hráčka
dokazuje, proč o ni na podzim trenér
Jetel stál a podařilo se mu ji přivést do
útoku. „Mám radost z naší podzimní
posily, protože ona se na jaře pravidelně
trefuje v každém zápase, a doufám, že ji
u nás udržíme, budu se snažit ji udržet.
Myslím, že má na vyšší soutěže, ale my
ji obzvlášť teď potřebujeme, hlavně její
góly.“ Krátce poté faulovala domácí

Mostkovičanky nedaly v nedělním
utkání MSDŽ gól soupeři, je podle
trenéra záloha. „Vůbec se nám nedařila kombinace v záložní řadě, nezvládli jsme si zpracovat balón a dát
si nějaké slušné přihrávky, jaké jsme
potřebovali,“ hodnotí výkon trenér
Mostkovic Robert Karafiát.
Zápas se pro hosty nevyvíjel dobře od
prvních minut. Ani ne deset minut od

zvyšoval už na 0:3. Po čtvrthodině
hry byli hráči Hluboček na ručník a
situace se neměla ještě dlouhé minuty
lepšit. Ve 20. minutě přidal další gól Sirůček a vypadalo to, že Konice přijela
nadělovat - 0:4.
Kdo čekal od Hluboček nějaké zlepšení na začátku druhého poločasu, tak
se zmýlil. Pět minut stačilo konickému
Brossovi na její pátý gól - 0:5. Možná
pak přišlo až moc velké uspokojení s
výsledkem a hosté začali strádat. Za
domácí se trefil nejprve dvakrát Stloukal - 2:4. „Dostali jsme víceméně góly
po standardních situacích, to se prostě
nemůže stát, že dostaneme dvakrát gól
z centru na zadní tyč,“ nebyl spokojený
trenér. Jenže, to nebylo všechno. Skóre
se pak upravovalo ještě jednou, na konečných 3:5 dával Marek Goldscheid.
Konice sice vyhrála a pět gólů do soupeřovy branky je dobrá vizitka, ale
dostat tři góly v tak jednoznačném

2:0

KOTVRDOVICE Po minulém kole
si chtěly určitě spravit chuť a dovézt
domů nějaké body, ale bohužel soupeřky je zaskočily neprostupnou
obranou. Jedním z faktorů, proč

KOT
MOS

ly do vyložených šancí. Za tohoto stavu
se šlo o poločase do šaten.
Úplně stejně tragicky začal pro Mostkovice
i druhý poločas. Po osmi minutách se opět
prosadila kotvrdovická střelkyně Romana
Čtvrtníčková. Mostkovice tušily, že pokud
s tím chtějí něco udělat, potřebovaly by dát
kontaktní gól a od toho se odpíchnout.
Tlak v závěru přišel, ale gól z toho hostující
hráčky nevydolovaly. „Ke konci tam byly

„Zápas se nám nepovedl, kluci vůbec
nesplnili moje taktické pokyny. Měli
jsme dát v prvním poločase dva góly,
klidně tři a mohlo to být jinak. Hráli
jsme kostrbatě, chyběly nám dvě opory základní sestavy, takže to bylo také
znát. Sice jsme je nějakým způsobem
nahradili a hráči bojovali, to určitě
bylo všechno v pořádku, nicméně tam
chyběl ten poslední krůček a to je ten
gól. Kdybychom proměnili dvě nebo
tři velké šance, ale Beňov přijel dobře
nachystaný. Mají vepředu dva rychlé
útočníky, ale my jsme byli podle mě
aktivnější.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:

Branky: 26. Hladký - 20. a 72. Hrabovský,
73. Zbořilák Rozhodčí: Dokoupil – Brázdil, Winkler Žluté karty: 71. Kiška, 88.
Simandl Diváků: 150 Sestava Plumlova:
Simandl – Kutný, Kiška, Bureš (77. Kratochvíl), Fabiánek (75. Griglák) – Ševcůj, Zabloudil, Hladký – Trajer, Vysloužil, Hrstka
Trenér: Pavel Voráč
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(1:1)

TJ Sokol
Plumlov
FC


šance, jedna pěkná střela z osmnácti metrů.
Z rohu jsme jednou zahrozili a ke konci
jsme zkoušeli hrát na tři čtyři útočníky, ale
prostě se nám dnes nezadařilo,“ neskrývá
smutek Robert Karafiát a už zaměřuje svoji pozornost na nadcházející kolo, kde se v
derby v neděli 6. května od 10:00 hodin
setkají s Držovicemi.
Statistiky z utkání a výsledkový servis
MSDŽ najdete na straně 27
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Hodnocení trenéra Čechovic
Evžena Kučery

„Myslím, že zápas rozhodla naše neproměněná penalta, kdy stav utkání byl 1:0 pro
nás. Od té doby začal mít více ze hry soupeř. Vlastně hned po přestávce vyrovnali
krásnou střelou z velké dálky. Bylo vidět, že
obě mužstva chtějí vyhrát, my jsme neproměnili nějaké další naše šance. Myslím, že
zápas došel do spravedlivé remízy a penalty
rozhodly.“

Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky

PROSTĚJOVSKO V regionálních soubojích skupiny„A“ I.B třídy Olomouckého KFS se potkaly týmy, které mají do konce sezóny
odlišné cíle. Zatímco Klenovice na Hané stíhají první dva týmy tabulky, Smržice musí uhrát co nejvíc bodů, aby se vyhnuly sestupu.
Po třech brankách v prvním poločase to vypadalo jako jasný zápas pro Klenovice. Ale ve druhém poločase zvládli domácí ještě
zatopit pod kotlem a dvěma góly během dvou minut ještě trochu zdramatizovali utkání, které nakonec skončilo 2:5. V dalších
zápasechVrchoslavice nestačily venku na„béčko“ Ústí u Hranic a Haná Prostějov v dalším derby se štěstím porazila pivínský Sokol.

„Věděli jsme, že Brodek hraje atraktivní
fotbal. Hraje hodně kombinačně po zemi,
protože na to má v týmu šikovné hráče. My
se teď bohužel potýkáme s velkou marodkou a s každým zápasem odpadávají další
hráči, takže horko těžko dáváme do kupy
sestavu. Každopádně jsme do 58. minuty
bojovali, ale po chybě v obranné fázi a komunikaci jsme dostali gól. Tím pádem se
domácí dostali do klidu, vedli, takže hráli tu
svoji kombinaci po zemi a zápas dotáhli do
vítězného konce.“

Hodnocení trenéra Kostelce
Jaroslava Klimeše:

Branky: 58. Chytil, 77. Šebesta, 86. Hejč.
Rozhodčí: Drápal – Boháč Stloukal. Žluté
karty: žádné. Diváků: 120. Sestava Kostelce: Vítek – Synek (51. Navrátil), Holoubek, Chytil, Žídek – Vyhlídal (82. Baláš),
Hluban, Lužný – Preisler, Klimeš, Vinklárek. Trenér: Jaroslav Klimeš.
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„Výsledek se nezadařil kvůli neproměněným šancím, ale jinak naše hra byla výborná.
Hráli jsme moc dobře a Kojetín jsme bez
diskuse přehráli. Bohužel se nám nepodařilo
proměnit penaltu, to by pak ten zápas vypadal jinak. Tým zareagoval na změnu trenéra
dobře, ale nepodaří se hned všechno, takže
to tak nějak beru. Jinak chci poděkovat hráčům, protože fungovali výborně. Kdyby se
takhle dařilo dál, tak budeme moc rádi.

Hodnocení trenéra Mostkovic
Ladislava Krátkého:

Novák, Hatle, Muzikant (82. Pospíšil). Zapletal P. – Zapletal L. (46. Šlambor), Dadák, Doseděl – Bureš (76. Hanák), SedláTrenér: Evžen Kučera.
ček, Kazda. Trenér: Ladislav Krátký.

„Podle mého názoru jsme byli herně
celý zápas lepší než Lipová. Bohužel jsme
pustili soupeře do dvou brejků v prvním
poločase a oni z nich zvládli dát gól. Poté
měli penaltu, o které nebudeme mluvit,
jestli byla, nebo ne. Náš brankář tu penaltu
chytl, takže stav se nezměnil, ale byli jsme
pořád na balónu, byli jsme nebezpečnější,
ale bohužel bez výsledku v prvním poločase. Druhá půlka začala v té samé režii, kdy
se nám podařilo hned po dvou minutách
SK
skórovat. Krásná střela asi z pětatřiceti met#$
rů na 1:1. Soupeř hrozil hlavně z autových
1:1
Sokol
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vhazování, to mají nacvičené, ale herně
%&
jsme zase dominovali a nakonec vyhráli na
Branky: 11. Petržela – 47. Kolečkář. penalty.“
Rozhodčí: Šafařík – Jílek, Lepka. Žluté
TJ Sokol
karty: 49. Petržela – 25. Koláček, 37.
' 
Walter. Diváků: 150. Sestava Lipové:
1:2
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Holásek (20. Vybíhal) – Mostek, Takáč, Drexler, Žilka – Novák, Liška (67.
Abrahám), Jamrich – Dostál M., Dostál Branky: 32. Zapletal P. – 44. Jura, 49. ŽůP., Petržela (77. Výmola). Trenér: Pavel rek. Rozhodčí: Rosskohl – Slota, Petrásek.
Růžička. Sestava Čechovic: Polák – Žluté karty: 44. Zapletal L. – 87. Gajdoš.
Koláček, Kolečkář, Walter, Hanák (88. Diváků: 127. Sestava Mostkovic Lukáš
Kupka) – Zapletal, Lakomý, Chmelík – – Milar, Frýbort (84. Vojtíšek), Vojtíšek,

„Do zápasu se mi v pátek omluvili čtyři
hráči základní sestavy a dnes před zápasem
ještě jeden, takže těžká marodka. Na střídání jsme tím pádem vzali tři naše dorostence
a jednoho hráče, který je krátce po nemoci.
My jsme si řekli jasný cíl, jak chceme hrát.
Taktika víceméně byla hrát v tomhle složení na remízu. Ten blok se nám ze začátku
dařil, ale bohužel nám to tam prošlo na 1:0.
Pár sekund po přestávce jsme dali kuriózní,
ale krásný gól. Ale upřímně, hrát s prvním
týmem tabulky u nich doma s takovou
marodkou, to se někde muselo projevit.
I tak musím kluky pochválit, protože bojovali, nevzdávali osobní souboje, běhali.
Takhle musíme hrát každý zápas, aspoň
teď na jaře.“

Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

linc, 84. Novák – 46. Navrátil Rozhodčí:
Januš – Pospíšil, Petr Žluté karty: žádné Diváků: 84 Sestava Němčic: Nosek – Spiller,
Kolečkář, Navrátil M., Vévoda – Navrátil
J., Jordán, Řezáč (84. Chalánek) – Tomek
(84. Kopřiva), Chlud (46. Vrána), Jarmer
Trenér: Radovan Novotný

poločase, kdy jsme dostali rychlé
dva góly. I přesto jsme se snažili
hrát, začali jsme si vytvářet šance z
našeho tlaku, ale v prvních pětačtyřiceti minutách jsme neproměnili
ani jednu. Kdyby se nám podařilo
dát kontaktní gól, asi by se ten zápas odvíjel jinak, místo toho jsme
dostali před koncem poločasu třetí
gól. V druhé polovině jsme se trochu zvedli a soupeř se až moc uspokojil s výsledkem, takže se nám
povedlo dát dva rychlé góly. Další
šance se nám nepodařilo proměnit
a v závěru vlastně z našeho tlaku se

„Vše rozhodla první půle, ve které jsme
vedli o tři branky po hatricku famózního Rozehnala. Ve druhé půli z naší
strany každopádně katastrofa, přestali
jsme hrát a nic se nám nedařilo. Soupeř na to odpověděl dvěma góly. Je
fakt, že my samy jsme dali také ještě
dva góly, ale i přes ty tři góly v prvním
poločase to nebylo dobré a v klidu, jak
to mělo být.“

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

zrodil brejk, ze kterého jsme dostali
další gól na konečných 2:5.“

Sokol
6' 77
8 &'
1946

Branky: 51. Váňa, 60. Kopecký – 41.
Hradil. Rozhodčí: Matulík – Kološ,
Perůtka. Sestava Vrchoslavic: Jurčík
– Coufalík, Fialka, Panáček, Horák
P. – Holub, Horák P. (73. Machálek),
Hradil – Přecechtěl, Zatloukal, Jurčík.
Trenér: Miroslav Panáček.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic Miroslava Panáčka:
S trenérem hostů se Večerníku bohužel
nepodařilo spojit.

2:1
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PROSTĚJOVSKO Jeden jediný gól rozhodl o vítězi v utkání mezi Nemilany a Jesencem v utkání
I.B. třídy skupiny B. Jeseničtí fotbalisté netahali za kratší konec, ale patnáct minut před koncem
neuhlídali soupeře a inkasovali. I přes tlak se už jim s výsledkem nepodařilo nic udělat. Pokud
se chtějí vyhnout spodním příčkám, musí v příštích kolech získat co nejvíce bodů. Reputaci si
můžou napravit hned příště, kdy hostí Kožušany.

I.B třída skupina B

Branky: 75. Humpal. Žluté karty: 55.
Skopal – 56. Knoll. Rozhodčí: Valouch
– Hrbáček, Čtvrtlík. Diváků: 155 Sestava Jesence: Kýr – Burget (74. Gottwald), Horák, Burian, Čížek – Laštůvka,
Knoll, Poles – Ullman, Navrátil, Tichý.
Trenér: Petr Tichý

:  
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Hodnocení trenéra Jesence Petra Tichého:
„Byl to těžký zápas, který rozhodl jediný gól.
Nemilany jsou doma těžký soupeř, jsou třetí a prezentují se kvalitním fotbalem. Hráli
jsme celý zápas o dobrý výsledek, který už
jsme chtěli udržet do konce, bohužel patnáct minut před koncem jsme inkasovali a
už s tím nic nedokázali udělat. Jsme na druhé straně tabulky, než jsou Nemilany, takže
skóre 1:0 je ve výsledku slušné.“

2:2(2d*6%c'23,c6(2de257&:(&5j)3':c2%-23

2:1
(2:1)

Sestava Smržic: Sivec – Pírek (46. M.
Studený), Zbožínek, Klus, Martinák
(45. A. Studený) – T. Studený, Kotlár,
Dostál – Kalandřík, Kiška – Vařeka.
více v Rozhledně na straně 39
Trenér: Petr Gottwald.
Sestava Klenovic: Klimeš – Grepl
TJ
(70. Prášil), Šlézar, Pospíšil, César
! /
(89. Spálovský) – Frys, Dreksler, Liš2:5
 
(0:3)
ka, Rozehnal (55. Popelka), Dadák
" .
– Štěpánek (82. Pokorný). Trenér:
Branky: 76. a 78. Kalandřík – 3., 10. Vladimír Horák.
a 38. Rozehnal, 69. Šlézar, 90. PokorHodnocení trenéra Smržic
ný. Rozhodčí: Kryl – Čásek, Holinka.
Petra Gottwalda:
Žluté karty: 58. O. Dostál – 65. Liška,
„O všem se už rozhodlo v prvním
65. Dreksler.

" $
' *
Sokol
  

Derby přinesla vypjaté chvíle i krásné góly

I.B třída skupina A

Branky: 36. Gerhard, 55. Hostaša, 75. Ro-

4:1
(1:0)

TJ Sokol
 
!
" 

„Byl to těžký zápas, dlouho se hrálo bez gólu
a ten nerozhodný stav přešel až do penalt.
Ale jsem rád i za ten bod v normální hrací
době. My jsme dali gól v devadesáté minutě
a Michal Bureš, který ho dal, přišel na hřiště tři minuty předtím. Takže pro mě určitě
nejdůležitější hráč utkání v podobě žolíka.“

Hodnocení trenéra
Určic Pavla Zbožínka:

Branky: 71. Hronek – 90. Bureš Rozhodčí:
Janáček – Bartuněk, Dorušák Žluté karty:
23. Krempl, 89. Hronek – 41. Adamec,
68. Halouzka, 76. Holčák Diváků: 100
Sestava Určic: Menšík L. – Slezák, Frehar,
Adamec, Menšík T., – Holčák, Halouzka
O. (55. Šnajdr), Krajíček (46. Mohelník)
– Halouzka P. (87. Bureš), Hejduk, Zbožínek (46. Richard) Trenér: Pavel Zbožínek

(0:0)PK4:2

1:1

„Máme v nohách několik těžších zápasů a
zase to nedopadlo moc dobře. Je to škoda,
protože podle mě jsme odehráli dobré utkání proti kvalitnímu soupeři. V prvním poločase jsme přišli o středního obránce po celkem velkém faulu, takže to také hrálo svou
roli. Ale teď jsou před námi ty zápasy, které
budou podle mého názoru pro nás důležité
a které máme šanci vyhrát a bodovat. Ale po
dnešním zápase si myslím, že kluci, po tom
výkonu na hřišti, mohou být na sebe hrdí.“

Hodnocení trenéra Protivanova
Milana Pitáka:

PROSTĚJOVSKO Víkendové zápasy v I.A. třídě skupiny B Olomouckého KFS nebyly bodově příznivé
pro regionální týmy. Protivanov, Určice, Němčice ani Kostelec si nepřivezly z venkovních zápasů žádný
nebo plný počet bodů. Mostkovice a Plumlov doma dostaly shodný třígólový příděl. Čechovice si po
penaltovém rozstřelu přivezly těsnou výhru z Lipové a jsou místním mužstvem, které tento víkend
získalo nejvíce bodů.
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KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:
10. kolo, čtvrtek 3. května, 16.00 hodin: 1.HFK Olomouc – 1.SK Prostějov
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

19. kolo, úterý 1. května, 10.00 hodin:
Ptení – Pivín (9.00), Kralice na Hané
– Otaslavice (9.00), Horní Štěpánov –
Plumlov, Lipová – Výšovice (hřiště Brodek u Konice), Smržice – Mostkovice
(14.00), Určice – Olšany „B“ (14.30),
Nezamyslice volno.
20. kolo, sobota 5. května, 9.00 hodin: Otaslavice – Lipová, Olšany „B“
– Smržice, Mostkovice – Nezamyslice
(10.00), Plumlov – Kralice na Hané (neděle 6.5., 9.00), Pivín – Určice (neděle
6.5., 10.00), Výšovice – Ptení (neděle
6.5., 14.00).

OKRESNÍ PØEBOR
_]^¡}%\:~

12. kolo, neděle 6. května, 10.30 hodin:
Brodek u Prostějova – Hvozd (sobota
5.5., 10.00), Určice – Klenovice na Hané
(sobota 5.5., 14.30), Plumlov – Brodek
u Konice, Držovice – Protivanov, Pivín –
Mostkovice.

OKRESNÍ PØEBOR
9;]¡}%\:~

14. kolo, úterý 1. května: Konice – Olšany
(9.00, Hubený), Němčice nad Hanou –
Dub nad Moravou (10.00, Lasovský), Černovír – Čechovice (12.30, Kryl).
20. kolo, neděle 6. května, 9.00 hodin:
Kozlovice – Čechovice (sobota 5.5., 10.00),
Konice – Němčice nad Hanou (Machala),
Šternberk – Olšany (Kryl).

FLY UNITED KRAJSKÝ
@`<56_]^¡}%\:~

14. kolo, úterý 1. května: Konice – Olšany (10.45, Hubený), Němčice nad Hanou
– Dub nad Moravou (11.45, Lasovský),
Černovír – Čechovice (14.00, Kryl).
20. kolo, neděle 6. května, 10.45 hodin:
Kozlovice – Čechovice (sobota 5.5., 11.30),
Konice – Němčice nad Hanou (Machala),
Šternberk – Olšany (Kryl).

FLY UNITED KRAJSKÝ
@`<569;]¡}%\:~

20. kolo: Znojmo – 1.SK Prostějov (neděle 6.5., 10.00).

SpSM – U12 JIH:

20. kolo: Znojmo – 1.SK Prostějov (neděle 6.5., 10.00, Černý).

SpSM – U13 JIH:

Dohrávané 18. kolo: Slovácko – 1.SK Prostějov (úterý 1.5., 11. 45, hřiště Boršice, Zl
KFS – Slováček, Zl KFS).
26. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov
(neděle 6.5., 11.45, Podracký – Šamárek,
Petroš).

\:6-9:\_[] 

MORAVSKOSLEZSKÁ

Dohrávané 18. kolo: Slovácko – 1.SK
Prostějov (úterý 1.5., 10.00, hřiště Boršice,
Slováček – Zl KFS, Zl KFS).
26. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov
(neděle 6.5., 10.00, Šamárek – Podracký,
Petroš).

\:6-9:\_[]

MORAVSKOSLEZSKÁ

16. kolo, sobota 5. května, 14.00 hodin:
Otaslavice – Lipník nad Bečvou (11.30),
Pivín – Němčice nad Hanou, Brodek u
Prostějova – Bělotín.

:]79:\96;
DOROSTU, SK. „B“:

16. kolo, sobota 5. května: Brodek u
Přerova – Kralice na Hané (10.00, Dokoupil), Bohuňovice – Protivanov (11.00,
I. Antoníček), Mikulovice – Plumlov (neděle 6.5., 10.00, Jelen), Hvozd – Loštice
(neděle 6.5., 10.00, Bašný).

:]79:\96;
DOROSTU, SK. „A“:

19. kolo, úterý 1. května, 10.00 hodin:
Velké Losiny – Určice (Jelen), Černovír –
Čechovice (Kryl), Olšany – 1.FC Viktorie
Přerov „B“ (16.30, Dokoupil).
20. kolo, sobota 5. května: 1.HFK Olomouc „B“ – Konice (10.00, Vachutka), Olšany – Černovír (10.45, Dokoupil), Určice
– Čechovice (neděle 6.5., 10.00, Majer).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:

30. kolo: 1.SK Prostějov – Slovácko „B“
(úterý 1.5., 12.30, Kašpar – Koláček, Bašný).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
– MLADŠÍ:

30. kolo: 1.SK Prostějov – Slovácko „B“
(úterý 1.5., 10.15, Koláček – Kašpar, Bašný).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - STARŠÍ:

´
menicko

´
´
zapasove
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TJ Sokol
zápase, to je určitě varovný signál. Ke

svátečnímu zápasu zajíždí svěřenci
2:1
SK
(2:1)
kouče Ullmanna na Řetězárnu, aby
  
v neděli 6. května přivítali od 16:30
hodin Litovel.
(jč) Branky: 30. a 38. Hoffmann – 12. Pospíšil
Rozhodčí: Boháč – Sedláček, Šerý Žluté
FK
karty: žádné Diváků: 120 Sestava Protiva"<
nova: Piták – Sedlák M. (76. Pospíšil Z.),
3:5
Sokol
(0:4)
Pospíšil F., Milar, Kropáč – Sedlák D. (71.
 
Musil), Dvořák, Sekanina – Nejedlý D.
Branky: 66. a 70. Stloukal, 82. Gold- (23. Nejedlý V.), Krmela, Pospíšil M. (81.
scheid – 1. Kořenovský, 14. Pudil Sedlák R.) Trenér: Milan Piták
vlastní, 15. Kamený, 20. Sirůček, 50.
Bross.
Rozhodčí: Molík – Kučera, Rosskohl
. Žluté karty: 47. Dulin, 68. Pudil, 77.
Goldscheid. Diváci: 123.
Sestava Konice: Vévoda – Blaha (72.
Cetkovský), Rus, Osčádal, Bílý L. –
Kořenek (89. Ryp), Syrůček, Kořenovský – Drešr (61.Paš), Kamenný
(90. Ošlejšek), Bross (83. Jurník).
Trenér: Petr Ullmann

Sokol málem prohospodařil čtyřbrankové vedení

Mostkovice si na body musí zase počkat

VLKOŠ, PROSTĚJOV Na půdu
Vlkoše přijel držovický tým v tom
nejmenším možném počtu. Bez kohokoliv na střídání se musel porvat
o co nejlepší výsledek. „Dnes jsme
neměli ani jednu hráčku na střídání, bylo nás jedenáct, protože se
hodně holek z pracovních důvodů
omluvilo, tím pádem nás soupeř
uběhal. My jsme měli také šance,
takže výsledek mohl být těsnější,
ale chyběly síly a hlavně hráčky,“

VLK
S DRŽ

jsme si také v kabině řekli,“ nemaloval
si nic narůžovo Kobylík, který se v samém závěru zranil a ve středu jej čeká
operace ruky. „Na druhou stranu mě
těší, že jsme již poněkolikáté dali do
hry srdíčko a urvali body silou vůle. A
vyplácí se to, což už není náhoda, tento kolektiv má velkou vnitřní sílu, jsme
parta,“ pochvaloval si lodivod. Problém
viděl především v kreativitě. „Ještě nejsme ve své práci tak daleko. Strádáme
technicky i takticky. Nedaří se nám hra
do postavené obrany. Proto se nám
lépe hraje venku, kdy mají kluci více
volnosti.
Kraličtí fotbalisté nyní absolvují „anglický“ týden. Již zítra na Prvního
máje přivítají doma od 16:30 hodin
Medlov a v sobotu zajíždí k prestižnímu souboji na trávník Hněvotína.
„Medlov jsem dvakrát osobně viděl
a mám k tomu soupeři respekt. Nyní

Konice se veze na vítězné vlně

Druhý poločas přinesl o poznání herně
méně atraktivní podívanou. „Místy to
byla z naší strany křeč,“ souhlasil David
Kobylík, trenér FC Kralice na Hané.
Přesto si jeho svěřenci vytvořili dvě tutovky. Tu první však oproti své pověsti
zahodil zpoza malého vápna Cibulka,
o chvíli později vychytal brankář Dolan
Chlanda domácího Brhela. Na hřiště se
v tu dobu dostal kouč Kobylík, který byl
u zrodu vítězné akce! Do konce chybělo pouze osm minut, když obešel dva
protihráče, našel po straně dobře rozběhnutého Nečase, jehož centr zavíral
na tyči Neoral – 3:2! Trojice zkušených
hráčů to tak vzala na sebe a byla z toho
vítězná trefa. Poslední minuty již hosté
tak trochu neunesli a vykoledovali si
dvě žluté karty. Na výsledku už to ale
nic nezměnilo.
„S výsledkem jsem spokojen, s hrou
už ne. Bylo to ubojované vítězství, což

HRAJÍCÍ TRENÉR SE ZRANIL

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

KRALICKOU VÝHRU REŽÍROVALI VETERÁNI,

^ g# '$" $

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV
Fotbalistům Kralic na Hané se v jarní části Krajského přeboru daří. Tým
kolem hrajícího kouče Davida Kobylíka vyhrál uplynulou sobotu již
počtvrté z pěti odehraných zápasů a
v tabulce mu nadále patří třetí příčka.
Po vydřeném triumfu nad Dolany
rozhodl osm minut před koncem po
akci veteránů Martin Neoral. Nyní
budou Kraličtí bronzové postavení
obhajovat už zítra v přímém souboji
proti čtvrtému Medlovu.
Dolany ani Kralice před vzájemným
soubojem devět, resp. zápasů v řadě neremizovaly, a přestože tentokrát k tomu
bylo blízko, sérii drží oba týmy dál. Do-

FC KNH
FC DOL

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PŘEBOR:

18022070220
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fotbal

HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU

ALEŠ SCHUSTER
O hráči tohoto zápasu netřeba diskutovat, stačí
dát slovo aktérům. Oldřich Machala: „Sám
nevím, jestli Schuster dal v životě gól, to je
opravdu rarita. Moc jsem mu to přál, hraje
opravdu dobře, brankou vyšperkoval svůj
kvalitní výkon.“ František Jura: „V první
chvíli byla moje reakce ‚Fotbal se zbláznil,
nemá logiku, „Šusťa“ dal gól‘. Samozřejmě
myšleno v dobrém, jeho výkony jsou vysoce
kvalitní a branku mu strašně přeji.“ Karel
Kroupa: „Nechci vám fušovat do řemesla,
ale nejlepší hráč utkání je myslím zřejmý.“
Ano, je tomu tak!

4564
783267
aneb

pohledem karla kroupy
„Prvních dvacet, třicet minut trvalo, než jsme zjistili, co vůbec chceme na soupeře hrát.
Pak už jsme se dostali do hry a plnili to, co po nás trenéři chtěli. Následně se dostavil i výsledek. Při první brance dostal Koudelka balón do běhu od Žykola, krásně si s balónem
poradil, tohle je asi ´Koudyho´ nejsilnější zbraň. Dokázal to vzápětí i přesným centrem
na zadní tyč pro Hapala. Aleš Schuster nejen že dal krásný, v tomto dresu první gól,
ale ještě fantasticky dirigoval obranu, defenziva zápas odehrála ve velkém stylu. Škoda
jen toho jediného gólu, který nám zkazil nulu v zádech. Mohli jsme za stavu čtyři nula
přidat ještě nějaké branky. Mě balóny tentokrát nějak míjely, doufám, že to ještě v těch
důležitějších momentech přijde. Ještě máme v živé paměti ztracené body s Brodem,
Karel KROUPA
toho bychom se s Petřkovicemi rádi vyvarovali.“
útočník 1.SK Prostějov

"#
/
Fotbalisté Prostějova dostali na kopačky klid
PROSTĚJOV Už na pět bodů se rozrostl po uplynulém víkendu náskok 1.SK Prostějov v čele Moravskoslezské ligy. Stalo se
tak díky pátečnímu vítězství eskáčka na Valašsku a poměrně
překvapivé porážce druhého Velkého Meziříčí v Petřkovicích.
A jelikož zaváhala i Kroměříž v Hodoníně, kde jen remizovala,
Hanácká Slávia ztrácí ze třetího místa již sedm bodů. Zápas
prvního z konkurentů je ale na druhé straně důrazným varováním před domácím utkáním eskáčka právě s Petřkovicemi.
A pozor, to se hraje již v pátek 4. května od 17:30 hodin!

původní
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Zápas s Valašským Meziříčím byl
s trochou nadsázky výjezdem do neznáma, i když se oba soupeři potkali
kromě podzimu ještě navíc v polovině ledna v rámci Tipsport ligy. Od
té doby se totiž kádr soupeře změnil
a bylo jisté, že doma nedá kůži zadarmo.
Prostějovský trenér Oldřich Machala měl k dispozici celý kádr kromě

jediného hráče, ovšem jiného, než
byl původní předpoklad. Jan Šteigl
měl v průběhu týdne dostat na ruku
speciální ortézu, ale lékař mu nakonec nedoporučil sádru v této fázi
sundávat. Na lavičce byl oproti tomu
stoper Martin Sus, který po vleklých zdravotních potížích už trénuje
a je připraven se vrátit na své místo
vedle parťáka Aleše Schustera. Právě
pro něj byl zápas na Valašsku hodně
povedený, protože po nakrátko rozehraném rohovém kopu se pověsil do
vzduchu a míč tečoval tak šťastně, že
skončil v soupeřově brance! Třetí
branka utkání byla zároveň před přestávkou důležitou pojistkou konečného úspěšného výsledku.

I  8P@  ?= >    = "
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Zápas Machalovi a potažmo prostějovským fanouškům předvedl
i další pozitiva. Kroupa sice tentokrát
neskóroval, na hřišti nebyl ani druhý
nejlepší střelec podzimu Šteigl, přesto
padly čtyři branky. Ve správnou chvíli
se totiž do střelecké formy dostává rutinér Koudelka, jehož chladnokrevné
zakončení při první brance naznačuje
pohodu, sebevědomí a nabyté zkušenosti. Svou úlohu zakončovatele plní
i Hapal, což významně zvyšuje ofenzivní sílu Machalova výběru. V tomto
složení může eskáčko převálcovat jakéhokoli třetiligového soupeře.
„Jsem tomu rád, v prvním poločase
jsme měli hodně brejkových situací, jenže jsme pořád vymýšleli něco

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

nadstandardního. Rozhodl pak
Koudelka, který si našel nakopnutý balón, zasprintoval k šestnáctce
a technicky vystřelil. V tomto má
velkou sílu. Jsem rád i za Lukáše
Hapala, kterému další branky jen
pomohou,“ vyjádřil se k oběma střelcům trenér Machala.
Daří se i v defenzivě, byť nepozornost
při situaci podobné ofsajdové pasti
připravila v závěru brankáře Jíchu
o čisté konto. Obranná čtveřice pracuje na jedničku a absence Suse je pro
cvičené oko patrná snad jen v chybějícím větším důrazu ve vzdušných
soubojích směrem dopředu a ohrožení soupeřových brankářů při útočných standardních situacích.
Stále více začíná být jasné, že tým,
který poskládal Oldřich Machala, nemá v třetí lize konkurenci.
Muselo by se stát něco hodně přelomového, aby Prostějovu uteklo
vítězství v tomto ročníku MSFL.
Borci v modrobílém mají svůj osud
pevně ve svých rukou. Prokázat to
mají už v pátek 4. května doma od
17:30 hodin proti Petřkovicím.

Ve „ValMezu“ dva góly Koudelky, trefil se i Schuster!
9:%(   
;<76387=<>
První půlhodinu se nám
hra nedařila, byli jsme opět
zakřiknutí a kombinace vázla. Kdyby dal Alaverdašvili
branku, bylo by to hodně
složité. Naštěstí vzal na sebe
odpovědnost opět Koudelka,
který si v pohybu našel prostorový balón a otevřel skóre. Nepamatuji, kdy se nám podařilo
dát během pěti minut tři branky,
to samozřejmě zápas rozhodlo.
V druhém poločase jsme hráli
výborně, kombinovali jsme,
bylo vidět sebevědomí, jenže
jsme opět některé šance nedotáhli do konce, byl tam dotek,
dva navíc. Tohle je potřeba ještě
doladit, v rychlosti zpracování
a předání míče máme rezervy.
Posuny k lepšímu, třeba u Fládra, ale jasně patrné jsou. Jakmile dáme balón na zem, ukazují se přednosti Žykola, který
umí rozehrát, to se v první
půli nedařilo. Ke konci zápasu
jsme přestávali hrát a zbytečně
inkasovali. Máme pětibodový
náskok, ale příklad Petřkovic
ukazuje, že žádný zápas
v soutěži nelze považovat
za lehký.





5-6-7
po číslicích: pět bodů náskoku
v čele, tři branky během šesti
minut, rozhodl hráč s číslem 7
Jan Koudelka

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, PROSTĚJOV Do poločasu hotovo. Ovšem
pozor, výsledek neodpovídal průběhu prvního poločasu a až do slepených gólů sedm minut před přestávkou bylo nepočetné publikum
svědkem vyrovnaného zápasu. Jenže pak zaúřadoval Koudelka, vzápětí se trefil Hapal a definitivní hřebíček zatloukl do valašské fotbalové
rakve Schuster. Obrovská hrubka domácí obrany po přestávce, rezultující ve čtvrtý gól, pak byla nejlepším příkladem valašského zmaru.
Po pěti minutách pátečního utkání se za k vidění osm minut před přestávkou.
míčem v dobré pozici hnal domácí Vy- Do volného prostoru si naběhl Kouchodil, Jícha byl však u míče dřív. Toho delka, udělal se štěstím kličku obránci
posléze protáhl ranou ze střední vzdále- a technicky zavěsil ke vzdálenější tyči
nosti Gruzínec Chargeišvili, Jícha míč - 0:1! Vzápětí tentýž hráč odcentrovyrazil na roh. V úvodní dvacetiminu- val na zadní tyč, kam si naběhl Hapal,
tovce byli domácí aktivnějším týmem, a skluzem zvýšil – 0:2. Hráč s číslem
vyloženou šanci na žádné straně ale 5 na zádech ještě do přestávky nebezdiváci neviděli. Vzrušením snad mohly pečně pálil zpoza šestnáctky, Mucha
být jen některé překvapivé výroky tro- míč vyrazil na roh. Ten hosté rozehráli
jice sudích. Do dvou dobrých šancí se nakrátko, centrovaný míč zprava na
dostal Alaverdašvili, míč z jeho kopačky hranici malého vápna nadzvedl hlavou
však pokaždé těsně minul branku. Na Schuster, a připsal si tak první branku
druhé straně to z dálky zkoušel Koudel- v prostějovském dresu - 0:3!
ka, Muchou vyražený míč ale Kroupa Druhý poločas načal pěknou střelou
do sítě nevrátil. Nádherný prostorový přes zeď Fládr, neméně efektním zábalón téměř od vlastní šestnáctky byl krokem se prezentoval Mucha. Pak

TJ ValMez
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vykopával Jícha, domácí obrana před
vlastním gólmanem trestuhodně zaváhala a pohotový Koudelka dal pohodlně čtvrtou branku – 0:4. Následně vezl
Hapal ve skluzu „bůra“, jenže minul.
Před vypršením hodiny hry měl velkou šanci také Pernackij, jenže osamocen mířil vysoko nad břevno. Ke slovu
se postupně za jednoznačného stavu
dostávali domácí, Vychodilovu střelu
vyrazil Jícha na roh. Kroupa sice vsítil
pátý gól, jenže z ofsajdu, a tak se radovali
i domácí. Třináct minut před koncem
čechraný míč do vápna uklidil parádně
z voleje k tyči střídající Gomola – 1:4.
V poslední pětiminutovce ještě pálil nad
branku Vychodil a Gomola nastřelil
břevno, skóre se ale už nezměnilo. (tok)

4@M3<65<P
Michal HUBNÍK - trenér TJ Valašské Meziøíèí:
„Čekali jsme, že přijede těžký soupeř, ale dobře jsme se na něho připravili. Do oné
37. minuty jsme byli lepším týmem. První šanci nedal Alaverdašvili a měli jsme
tam i další nebezpečné výpady. Pak nás ale srazila první branka. Obranná čtyřka
nám nepracovala dobře jak při první inkasované brance, tak při dalších dvou, kdy
jsme k tomu přidali i nedůsledné pokrytí hráče po rohovém kopu. Do druhého
poločasu jsme si řekli, že to zkusíme zvrátit, ale přišla po špatné malé domů Václavka čtvrtá branka, a bylo po zápase. Měli jsme pak šance, Gomola dal branku,
nastřelil břevno, velkou možnost neproměnil Vychodil, ale jakmile jsme se nedostali na kontakt, zápas se jen dohrával.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Prvních třicet minut nám úplně nevyšlo. Nešel nám pohyb, a utkání bylo tím pádem vyrovnané. Zlomili jsme to vydařenou pětiminutovkou v závěru první půle.
V padesáté minutě jsme dali na 4:0 a bylo po zápase. Mrzí mě, že jsme na nějakých
dvacet minut vypadli z role, důsledkem byl hloupě obdržený gól, což byla trochu
kaňka na zápase. Získali jsme ale tři body, pro něž jsme přijeli. Každý soupeř se
proti nám chce vytáhnout, přesto se nám podařilo bodově odskočit, klukům
musím pogratulovat, zápas jsme zvládli výsledkově a posléze i herně. Pětibodový
náskok samozřejmě těší, stát se může kdykoli cokoli. Chceme ale vyhrávat, chceme druhou ligu.“

Statistiky z utkání
a výsledkový servis MSFL
najdete na straně 26

„Všechny své ligové góly si pamatuji.
Není jich moc,“ %& N) $
PROSTĚJOV/BRNO Na interview po zápase ve Valašském
Meziříčí nešlo pozvat nikoho jiného, než právě Aleše Schustera
(na snímku). Skromně vystupující stoper, který je pro své vysoké kvality ceněn trenéry i klubovým vedením, tvoří osu týmu
právě v defenzivní činnosti. Na Valašsku ale přidal před přestávkou důležitou třetí branku!

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
ƔƔ Dlouho vám spoluhráči připomínali absenci vstřelené branky a už
je na světě. Jak se to přihodilo?
„Bylo to po nakrátko rozehraném
rohovém kopu dozadu na Zdendu
Fládra, obránci se snažili vyběhnout
dopředu a Zdenda výborně centroval
na přední tyč. Já to jen prodlužoval
do brány, míč se ještě od tyčky odrazil. Neřekl bych náhodný gól, zůstal

jsem ve vápně úplně sám, Zdenda mě
výborně našel a šel jsem do výskoku
s tím, že bych to mohl trefit.“
ƔƔ Ani jste se v první chvíli příliš
neradoval. Zaregistroval jste vůbec
branku?
„Určitě jsem to viděl, míč jsem trefil
hlavou zboku a viděl jsem, že míč zapadl za první tyč.“
ƔƔ V prostějovském dresu to byl
první gól, jak vypadá vaše celková
bilance?
„Nejsem si jistý ohledně Prostějova,
když jsem za něj hrával ještě v druhé
lize. Ligových mám asi pět gólů, všechny si pamatuji, jak jsem je dal, není to
na paměť velká zátěž.(úsměv) Navíc
ještě musím dodat, že všechny jsem

dal hlavou, ještě se mi nepodařilo dát
gól nohou.“
ƔƔ Inkasovaný gól v závěru šel na
vrub určitého uspokojení s vývojem zápasu?
„Je možné, že v závěru se projevilo určité uspokojení s výsledkem,
ale právě takové branky bychom
dostávat neměli. I za stavu čtyři
nula jsme měli šance a mohli přidat ještě jeden či dva góly. Místo toho
jsme soupeři dovolili dát branku z postavení, kdy byl hráč úplně sám, tam se
soupeř takhle nesmí objevit. V takové
fázi zápasu je třeba podržet balón na
soupeřově polovině, ne si nechat dát
gól na 4:1, pak tam soupeř ještě měl
šanci dokonce na 4:2. Konec je tak
z mého pohledu zbytečně nervózní...“
ƔƔ Vstup do utkání přitom nenaznačoval, že výsledek bude tak jednoznačný?
„Nezačali jsme moc dobře, soupeř se
dostal do dobré šance, Alaverdašvili
střílel z levého úhlu. Nebylo to z naší





strany ideální, ale nakopl nás první gól.
Pak už jsme si to po tříbrankovém vedení v poločase uhráli v pohodě, až na
ten závěr.“
ƔƔ Petřkovice, váš příští soupeř,
porazily Velké Meziříčí. Berete to
jako určité varování?
„Soutěž je vyrovnaná, že může bodovat každý s každým, takže výsledek Petřkovic určitým varováním je. Na druhou stranu jsme povzbuzeni bodovou
ztrátou Velkého Meziříčí, takže zápas
doma musíme zvládnout. Sice nám to
nejde do té míry, jako venku, ale musíme se odrazit od pátečního zápasu
a potvrdit výsledek opět třemi body.“

!:% %(
PROSTĚJOV Následující domácí
zápasy s Petřkovicemi, Líšní a Velkým Meziříčím, plánované původně
na klasický sobotní termín, se odehrají už v pátek v podvečer.
Klubové vedení si je vědomo, že v prostějovských podmínkách nejde o zažitý
termín, který způsobí dílčí problémy, ale
muselo reagovat na vnější faktory a svým
fanouškům nezůstane nic dlužno. Důvody termínových přesunů jsou přitom
různé. V jednom případ ě chtěl prostějovský klub recipročně vyhovět soupeři, který v minulosti vyhověl podobné žádosti,
v dalším případě do termínu zápasu promluvila svatba jednoho z hráčů eskáčka.
Svou roli hraje i taktizování. „O postupu,
který je naším cílem, budou rozhodovat
maličkosti, a jednou z nich může být i den
volna navíc. Naši soupeři z čela tabulky
hrají svá utkání také v pátek, a protože
přijdou na řadu vložená středeční kola,
může se tento den hodit,“ připomněl
předseda 1.SK Prostějov František Jura.
Jsme si vědomi, že touto změnou způsobíme potíže lidem pracujícím na směny,
na druhou stranu budou mít možnost
navštívit utkání fanoušci, kteří jsou v sobotu na svých „domovských“ po celém
okrese nebo chataři. Jako určitou formu
omluvy připravil klub akci ve stylu „2+1“.
Kdo předloží vstupenky ze zápasů s Petřkovicemi a Líšní, bude mít vstup na šlágr
jara s Velkým Meziříčím zdarma. (tok)

Pondělí 30. dubna 2018
www.vecernikpv.cz
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

F TBALOVÁ R

ZHLEDNA
CF  & #5%=

V PROSTĚJOVĚ MĚLA SPÍŠE ŠTĚSTÍ HANÁ  $<%!4=G5
Regionální derby v I.B třídě
ovlivnily výroky sudího...

PROSTĚJOV Horké sobotní odpoledne přineslo na
umělém trávníku areálu SCM
Za Místním nádražím zajímavé derby v podání Hané
Prostějov a hráčů Sokola
v Pivíně. Ačkoliv v konečném
výsledku zvítězili domácí,
průběh zápasu byl zcela jiný.
Vše podstatné se stalo v prvním poločase, druhá půle
byla v moci jednoho týmu.
Pivín ale z veškerého tlaku
nedokázal dotáhnout žádnou akci až do konce, a tak se
vrací domů s prázdnou...
EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
Q   W(
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klikni na

PROSTĚJOV „Po dobrém výkonu máte logicky radost.
Když však nevyhrajete i přes solidní výkon, nemůžete mít tu
správnou radost z výsledku ani z výkonu. „Trestali po dvou
akcích,“ říká pivínský hráč Martin Svozil. On i jeho spoluhráči dobývali soupeřovu branku, ale i přes jasnou dominanci
nedokázal vstřelit tolik potřebný gól.

to ještě Pivín dokázal odpovědět celkem brzo, ale domácí po pěkné souhře zase o gól odskočili. Především
kraje obrany byly důležitým faktorem
úspěchu Hané v prvním poločase,
protože stihli bránit i aktivně podporovat útok.
Po přestávce byl vidět úplně jiný fotbal.
Pivín chtěl se zápasem něco udělat a začal hrát mnohem aktivněji. Domácí se
smířili s rolí bránícího týmu a po zbytek
zápasu hráli z hlubokého bloku. Hosté
zamykali soupeře ve vápně a prakticky
celou druhou půli nepustili Prostějov
k ničemu. Jenže ani vysoký tlak nedokázali přetavit na gól, když každá střela skončila mimo nebo v rukavicích
brankáře Maráka, někdy s pořádnou
dávkou štěstí. Rozhodčí také ovlivnil
utkání svým dílem, tentokrát negativně.
Pivínští měli kopat minimálně jednu
penaltu v prvním poločase a ke konci
zápasu by hráči Hané hned několikrát
viděli žlutou kartu za zřejmé zdržování
u rohového praporku.

*W #:%
Oba poločasy se od sebe lišily jako
den a noc. V první půli aktivnější hráči domácí „Hanáci“, kteří dobře kombinovali a brzo se ujmuli vedení. Na

Jakub ČERMÁK
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lil - 1:1. Podobná situace se udála o
dvě minuty později na druhé straně,
ale mnohem přímočařeji. Po centru
z pravé strany se na hranici vápna do
míče z voleje opřel Strouhal a nedal
gólmanovi šanci - 2:1.
Ve druhém poločase branka nepadla i
přes veškerou snahu hostů, kteří se pokoušeli o jeden útok za druhým. Nejblíže se dostali ke gólu, když po závaru
v pokutovém území nastřelili břevno.
Snahy domácích útočit byly minimální a za pětačtyřicet minut se dostali do
výraznější šance ze dvou brejků. Jmenovitě Jakub Novák byl na tom rychlostně dobře, ale ani v jednom úniku
nepřekonal brankáře Fürsta.
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Už před sobotním zápasem 19. kola
skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého
KFS bylo jasné, že to bude vyhecované derby. Fanoušků sice nepřišlo zrovna moc, ale o to více byli slyšet. Oba
trenéři museli své hráče připravit na
situace, kdy je zapotřebí zachovat klidnou hlavu a vyvarovat se zbytečným
faulům a jakýmkoliv kartám. Zápas se
odehrál na umělém povrchu, do kterého pražilo slunce, tudíž na hřišti bylo
ještě o několik stupňů víc.
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Poprvé se rozvlnila síť už ve dvanácté minutě, když se trefil prostějovský
Zdeněk Kaprál - 1:0. Haná byla nadále aktivnější a technickou střelou
ze střední vzdálenosti orazítkoval
Vyskočil tyč. Díky široké hře se domácí lehce dostávali blízko k brance,
ale skoro všechny pokusy nezamířili přesně mezi tři tyče. Pivín zvládl
skóre utkání srovnat v 29. minutě
gólem Trajera. Celá kombinace začala už na polovině Pivína a po centru
z pravé strany přišla skákavá přihrávka z první přímo do běhu. Brankář
domácích neodhadl razanci přihrávky, zakřičel na obránce, že jde po míči,
ale útočící hráč byl u balónu dříve a
z bezprostřední blízkosti se nezmý-

Marek Vyskočil byl rozhodně nejvýraznější postavou domácího týmu
v prvním poločase. Na své polovině
zakládal útoky z pozice levého obránce, vyvážel balóny a pokoušel se o
střely. Jedna taková skončila na tyči
Marákovy branky. Díky jeho podpoře
v útoku byla Haná nebezpečnějším
týmem prvních pětačtyřicet minut.
V druhé polovině zápasu měl už jen
defenzivní úkoly, ale i s jeho pomocí
zvládli domácí udržet skóre a dotáhnout zápas do vítězného konce.
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Zápas se hrál na umělém povrchu,
přitom hned vedle byl krásný, zelený, čerstvě posečený pažit. Ten se
však šetří pro potřeby třetiligového
eskáčka, takže týmy z druhé nejvyšší
krajské soutěže museli vzít zavděk
„umělkou“. Hosté také několikrát poukázali na rozměry hřiště a připisovali
to k taktice domácího celku. To, že je
hřiště opravdu o něco menší, je ale
známo již hodně dlouhou dobu...
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Kulisa regionálního derby byla hodně třaskavá, jak už to u takových vyhrocených soubojů bývá. Diváků sice
nepřišlo moc, ale rozhodně byli hodně slyšet. Zejména fanoušci Pivína,
kteří přijeli svůj tým do někdejšího
okresního města podpořit. Kvůli velkému horku ale energie rychle ubývala hráčům i fanouškům, takže se místy
hrálo za hrobového ticha.
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ƔƔ Teď k výkonu pana rozhodčího. Váš trenér viděl minimálně
dvě nepísknuté penalty…
„K tomu se nechci moc vyjadřovat,
ale asi to pískal tak, jak to nejlépe dokáže. My jsme taky hráli, jak nejlépe
jsme dovedli. Je to taky jen člověk,
který dělá chyby. V zápase s vámi
mlátí emoce, ale deset patnáct minut
po zápase už jste rozumnější.“
ƔƔ Tentokrát byli na tribuně
mnohem hlasitější fanoušci Pivína…
„Paráda. Ono asi moc lidí na Hanou
nechodí, nebo nevím. Vždycky, když
jsem tady byl, měli nějakou základnu
fanoušků, ale co se stalo, to nevím.“
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„Těžký zápas. Nechali jsme soupeře až moc hrát. V druhé
polovině zápasu měl neustále míč na kopačkách. My byli
zase nebezpečnější, zvlášť v prvním poločase, kdy jsme
dali dva krásné góly a měli další šance. Trefili jsme tyč.
V druhé polovině nám docházely síly, naopak Pivín tlačil
a tlačil. Bylo tam několik závarů a trefili i břevno, ale nám
se to naštěstí podařilo udržet až do konce.“

2 :1

TJ Haná Prostějov

ƔƔ Jaké je hodnocení po zápase?
„Byl to těžký zápas, hrálo se na umělé trávě a bylo pěkné vedro. Soupeři
hráli to, co potřebovali, odzadu a na
brejky. Mají kvalitní hráče, co jim dělají jejich hru. Potrestali nás po dvou
akcích v první půli a pak se zatáhli.“
ƔƔ V druhém poločase jste jasně
dominovali, ale gól nepřišel…
„Máte pravdu. Vůbec k ničemu jsme
je nepustili, kromě asi dvou rohů a
jednoho brejku. Je velká škoda, že
jsme to nedokázali dotáhnout až do
branky, která by znamenala alespoň
remízu.“
ƔƔ Zápas byl celkem vyhecovaný,
přece jen šlo o derby. Byly nějaké
pokyny od trenéra, které říkaly, ať
zachováte chladnou hlavu v kritických situacích a nedostanete zbytečně kartu?
„Takovéto zápasy vždycky bývají vyhecované, ale myslím, že vše na hřišti bylo v rámci mezí. Neviděl jsem
žádný vražedný zákrok. Vše ostatní k
fotbalu patří, to jsou ty emoce.“
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„Nechápu, proč hrajeme na umělce, která nemá dostatečné
rozměry, když hned vedle je krásné hřiště?! Postavili proti
nám od druhého poločasu autobus a nám scházelo štěstí.
Podle mého názoru rozhodčí jasně nepískl dvě penalty a
zápas svými hrubými chybami ovlivnil. Soupeři dvě minuty rozehrávali roh a rozhodčí se na ně díval, než se všichni
v pohodě vydýchali. Jeho výkon byl k smíchu...“

Sokol v Pivíně

Smoos 1.B. třída skupina A
Vyskočil

Vrba T.

Strouhal

Bartoník

Daniel

Jaroslav
Kaprál

KOLÁŘ

SVOZIL st.
Svozil J.

Trnavský

Švéda

Zatloukal
Pospíšil

Marák

Fürst

Tydlačka
Krupička
Valtr
Ondráček

Ohlídal

Sedlák
Trajer
Svozil M.

Čermák

Světlík

Branky: 12. Kaprál, 31. Strouhal
Střely na branku:
Rohové kopy:

6
4

HANÁ
Střely mimo branku:

Žluté karty: 33. Ondráček, 80. Kaprál

2 :1

Branka: 29. Trajer

PIVÍN

( 2 :1)

4

Rozhodčí: Majer – Petr, Sommer

Střely na branku:
Diváků: 75

Střídání: 56. Novák za Strouhala,

Žluté karty: -

73. Jančiar za Světlíka, 89. Kolář za Zatloukala

Střídání: Vrba A. za Tydlačku

Rohové kopy:

8
6

Střely mimo branku:

4

46

HRÁČ

SEZÓNY

}%]_<9[;}%<__

SKVĚLÁ ZPRÁVA: JAN MOČNIK
Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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PROSTĚJOV První výrazný úspěch při jednání o složení týmu pro
příští sezónu mají za sebou funkcionáři BK Olomoucko. V kádru
pro příští ročník Kooperativa NBL zůstává Jan Močnik (na snímku),
z pohledu asistencí nejlepší rozehrávač soutěže. Slovinský basketbalista tak bude bavit fanoušky krajského klubu další rok.

Hned ve svém prvním utkání v české lize
dosáhl na premiérový double-double
a v nastaveném trendu celkem pravidelně pokračoval. Sezónu zakončil
na výborných číslech. Průměrně
dával 19,5 bodu a získal rovných
deset doskočených míčů. Vrcholné
představení předvedl na konci ledna v Ostravě, kde k třiatřiceti bodům přidal osm doskoků. Přestože
chvíli uvažoval i o odchodu, patřil mezi
lídry týmu a dostal se do nejlepší pětky
Kooperativa NBL.

Jan
MOČNIK

Pondělí 30. dubna 2018
www.vecernikpv.cz
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ŠIŘINA

Hráči, kteří měli smlouvu do konce sezóny, se po jejím skončení rozjeli domů.
Řada z nich přitom promýšlí nabídku
od vedení klubu na prodloužení kontraktu. Další ještě trénují před začátkem
dovolené. A vedení BK Olomoucko
téměř bezprostředně po závěrečné siréně posledního opavského zápasu začalo
pracovat nad složením kádru a řešením
přípravy před dalším ročníkem Kooperativa NBL.
„Máme před sebou hodně práce. Oproti loňsku ale i jednu drobnou výhodu.
Na všechno máme přece jen více času.
Před rokem to bylo mnohem horší,
protože jsme museli čekat, jestli vůbec
dostaneme licenci. Tento problém tentokrát nemusíme řešit, ani tak se ale na
dovolenou v dohledné době nechystám,“ podotkl sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek, který věří,
že se podaří v relativně krátké době složit příští ligovou sestavu. „V tomto bodě
jsou na tom všechny realizační kluby

v soutěži stejně. Každý by chtěl mít sestavu do prázdnin pohromadě.
Uvidíme, jestli a jak se
nám to povede.“
Prvním jistou
je setrvání Jana
Močnika. „Jednání bylo z obou
stran rychlé a vstřícné,
obě strany měly zájem se domluvit už
delší dobu. Čekalo se na konec sezóny
a chvilku klidu. Pak už to bylo hotovo
během chvilky,“ přiblížil hladký průběh
jednání kouč Predrag Benáček.
Jasno je také v otázce dalších dvou
hráčů z Balkánu, kteří dosud hráli
v dresu Olomoucka. U Filipa Šepy
vedení klubu o další smlouvě neuvažovalo. Končí i Darko Čohadarevič,
přestože šlo o platného hráče, který
týmu pod košem výrazně pomohl.
„Důvody jsou zřejmé. Dostal trest na
deset zápasů, což je opravdu hodně.
Než by mohl hrát, trvalo by to dlouho.
To rozhodlo. Hráč je to v každém případně kvalitní, v tom problém nebyl,“
poznamenal na adresu podkošového
basketbalisty Benáček.
Nabídku dostala americká dvojice
Jon Christopher Fuller a Charles

ZŮSTÁVÁ NA HANÉ
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Mitchell. Šance, že budou hrát za
regionální výběr, je však malá. Fuller se vyjadřoval vyhýbavě a zřejmě
bude hledat finančně atraktivnější angažmá. Mitchell dokonce uvažuje, že
změní sport a bude hrát americký fotbal, kterému se věnoval i v době studií
na univerzitě. „Už loni měl údajně
nabídku od jednoho klubu, přednost
dal basketbalu v Nizozemí. Tentokrát to údajně chce zkusit. Říkal, že
pokud v létě uspěje v přípravě, může
podepsat kontrakt za peníze, na které

RYCHLÝ
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Atlanta, Prostějov (lv) - Již legendární moment z druhého čtvrtfinále play-off NBL mezi Opavou
a Olomouckem, kdy se sudí Stanislav Kučera skácel k zemi, jako
kdyby dostal úder od Barbara Conana, zaujal i legendárního hráče
Shaquillea O’Neala. Ten nejdříve
záběry sdílel na sociální síti, a pak
je dokonce zařadil i do svého pořadu Shaqtin’a Fool na celostátní
americké televizi TNT, kde vybírá
nejkurióznější momenty týdne.
Diváci pak mohou na internetu
hlasovat, který z vybraných momentů je pro ně nejbizarnější. Fanoušci za oceánem se nad komickým výstupem ze střední Evropy
hodně bavili. Na stránce NBA.com
nakonec Kučera jasně vyhrál, když
pro jeho výkon hlasovalo pět tisíc
lidí z celkových 8600.

by v basketbalu nedosáhl,“ prozradil
Mitchellovy nové plány trenér Olomoucka.
Hrubé obrysy dostává plán přípravy před příštím ligovým ročníkem.
BK Olomoucko se bude připravovat v domácím prostředí, výjezd
do zahraničí neplánuje. „Je to zbytečné, v Prostějově máme optimální
zázemí. Je zde prostor na nacvičení
herních situací, posilování i regeneraci. Není důvod někam cestovat,“ míní
Pekárek.
Realizační tým také počítá s deseti přípravnými zápasy, což je optimální počet. O jménech soupeřů se jedná, probírají se i nabídky účasti hanáckého klubu
na start na různých kláních. „Oslovilo
nás několik pořadatelů, ještě se budeme rozhodovat. Je důležité, aby se nám
případný turnaj hodil do programu přípravy,“ dodává sportovní manažer BK
Olomoucko.

Tým děkoval fanouškům na tradičním setkání

PROSTĚJOV V příjemném
prostředí zahrádky restaurace
U Chmelů v Kostelecké ulici proběhlo závěrečné setkání věrných
fanoušků BK Olomoucko s týmem po právě skončené sezóně.
Atmosféra byla příjemná, protože
nováček Kooperativa NBL postoupil hned při své premiéře do
play-off, což je úspěch.
„Chtěli jsme i tímto způsobem fanouškům poděkovat za jejich přízeň. Jejich podpora nám pomáhala i při zápasech na půdě soupeřů.
Jezdili nám fandit i do poměrně
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vzdálených míst a vždy byli patřičně slyšet,“ chválil basketbalové příznivce sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
Sezónu vnímají pozitivně i samotní příznivci, kteří jsou s konečným
výsledkem basketbalového ročníku
spokojeni. „Čtvrtfinále je skvělé.
Před necelým rokem hrozilo, že v našem městě vrcholový basketbal vůbec nebude. Z tohoto pohledu jsou
letošní výsledky parádní. A příště to
třeba bude ještě lepší,“ věří Michal
Klaudy z basketbalového fanklubu.
(lv)

$       "

Foto: www.bkolomoucko.cz

jakké bylo settkáání s přízznivvcii....

4x foto: www.bkolomoucko.cz
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Praha (lv) - Do semifinále dospěla
nejvyšší basketbalová soutěž. Ve hře
o domácí titul zůstaly týmy Nymburka, Pardubic, Opavy a Svitav.
Sezóna naopak skončila kromě BK
Olomoucko také pro Děčín, Kolín a Ústí nad Labem. Překvapilo
především vyřazení Děčína, který
v posledních sezónách hrál finále.
„Jen to potvrzuje, jak je Kooperativa NBL vyrovnaná. Ovšem Svitavy,
které Severočechy vyřadily, složily
silnou sestavu, což se ve čtvrtfinále
potvrdilo,“ komentoval čtvrtfinále
play-off kouč Olomoucka Predrag
Benáček a připomněl i výkon Ústí.
To podlehlo Pardubicím až v sedmi
zápasech. „Sluneta neměla co ztratit, hrála uvolněně a málem druhý
nejlepší tým zaskočila,“ poznamenal
Benáček.

www.bkolomoucko.cz
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PROSTĚJOV Po každém utkání děkovali svým hráčům, jezdili
na venkovní zápasy a podporovali nový basketbalový klub všemi povolenými způsoby. Premiérovou sezónu BK Olomoucka
v Kooperativa NBL si užíval také basketbalový Fanklub. „Byly to
příjemné měsíce, které nám přinesly hodně zážitků,“ prohlásil
jeho předseda Michal Klaudy (na snímku).
ƔƔ Jak fanoušci hodnotí účast
EXKLUZIVNÍ rozhovor
týmu ve čtvrtfinále?
pro Večerník
„Každý fanda si pochopitelně přeje,
aby každá sezóna trvala co nejdéle
Ladislav
a v optimálním případě končila víVALNÝ
tězným zápasem. Tentokrát se to ne-

povedlo, ale každý si uvědomoval, že
tým se skládal na poslední chvíli, měl
kratší přípravu a to všechno se muselo
projevit. Čtvrtfinále je proto úspěch,
všichni fandové to tak vidí.“
ƔƔ Máte za sebou celou řadu výjezdů na palubovky soupeřů. Užili
jste si venkovní zápasy?
„Vesměs byly povedené. Snažili
jsme se jezdit, co to jen šlo. Hlavně
během víkendů, v týdnu to bylo
pochopitelně pro všechny obtížné.
Snažili jsme se, aby hráči věděli, že

za nimi stojíme a věřím, že se to povedlo.“
ƔƔ Jaký byl vztah hráčů s Fanklubem?
„Výborný. Jinak to říct nejde. S hráči
i trenéry jsme si vážně sedli. I z tohoto
pohledu to byl povedený rok. Pohodě
prospívalo i dobré klima v kabině. Myslím, že všechno je v klubu nastavené tak,
aby to ve stejném duchu pokračovalo.“
ƔƔ Takže i v příští sezóně se basketbalisté budou moci spolehnout na své fanoušky?

 

„Bezpochyby. Jasně se někteří hráči
vymění, to je tak vždycky. Ale jsem
přesvědčený, že dobrá atmosféra zůstane. I dobrý basketbal, kterému všichni
fandíme a budeme fandit i nadále.“

Pondělí 30. dubna 2018
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Po nesmírně dramatickém průběhu dokázali mladí basketbaloví Orli v kategorii U 19 zvítězit ve čtvrtfinálové bitvě
s Pardubicemi a zahrají si o domácí extraligový titul. Série na tři
vítězné zápasy se rozhodovala až v posledním utkání. Prostějov
na půdě soupeře dokázal vyhrát 80:79 a vydřel rozhodující bod.
trojkou snížit. Z obou stran to byl
Ladislav VALNÝ
nejlepší výkon v sezóně,“ přiblížil
„Závěr utkání jsme zvládli. Domácí rozhodující duel kouč vítězů Peter
dokázali dvě sekundy před koncem Bálint, podle něhož je postup do Fi-

nal Four velkým úspěchem. „V týmu
je devět hráčů, kteří v této kategorii
nastupují první rok. Před sezónou
jsem počítal s tím, že se do finálového turnaje dostaneme spíše až v příští sezóně. Kluci ale odvedli dobrou
práci, z toho mám radost,“ uvedl
spokojený trenér Orlů Peter Bálint.
V semifinále narazí mladí Orli na USK
Praha, který je největším kandidátem

na titul. V základní části Pražané prohráli pouze dva zápasy a ve čtvrtfinále přešli naprosto jednoznačně přes
Brno. Prostějov dokázal vysokoškoláky letos jednou porazit a tento úspěch
se pokusí zopakovat i ve finálovém turnaji. Ten se hraje 5. a 6. května.
„Hodně bude záležet na tom, jestli se
nám podaří udržet potřebnou koncentraci po celý zápas. Soupeř je těžký

  

a může nás porazit o dvacet. Stejně
tak je ale možné, že se dostaneme do
vyrovnané koncovky a pak už se může
stát cokoli. Rozhodně se necítíme dopředu poražení,“ říká před semifinálovým duelem Bálint.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří
pražský GBA a Nymburk. Turnaj
se hraje v Praze Na Folimance, vítězové budou hrát o titul, poražení
o konečné třetí místo a bronzovou
medaili.

Kostelec naplnil roli favorita v Dolní Cerekvi Do Kuøimi za Sokol II.
TJ DCER 20
SO KNH 26

DOLNÍ CEREKEV, PROSTĚJOV
Příznivější los druhé poloviny jara
ve 2. lize mužů ČR 2017/2018 využívají házenkáři Sokola Kostelec na
Hané k výšlapu tabulkou směrem
nahoru. Uplynulou sobotu navá-

zali na předchozí dvě vítězství dalším výsledkovým triumfem, když
tentokrát uspěli na půdě papírově
slabší Dolní Cerekve. Předposlední
celek skupiny Jižní Morava podlehl favoritovi 20:26 (10:13) a borci

HK tím poskočili už na šesté místo.
Na hřišti nováčka a zároveň outsidera
třetí nejvyšší soutěže přitom měli celé
střetnutí pod kontrolou. „Kluci k zápasu
přistoupili velmi zodpovědně, od začátku hráli dobře zezadu a drželi obranu.
Směrem dopředu to asi nebylo úplně
ideální, tím pádem domácí v prvním
poločase ještě neztráceli tolik,“ popisoval
Večerníku průběh duelu hlavní trenér
kosteleckého mužstva David Ševčík.
Dolní Cerekev docela držela krok do
35. minuty. „Od té chvíle jsme vzali otěže utkání pevně do svých rukou a mírný
náskok rychle zvýšili na skoro desetigólový rozdíl, což rozhodlo. Tím pádem
mohli poměrně brzy skočit do střetnutí
všichni mladí kluci, aby pokračovali ve
svém otrkávání mezi dospělými. A vedli
si zdatně, bez větších problémů dovedli
zápas do bezpečně vítězného konce,“
pochvaloval si Ševčík.
Jak často říká, měl díky výhře hned
veselejší neděli (byť se mač uskutečnil již v sobotním odpoledni). „Především mě moc těší dva získané body,
které jsou zvenku vždycky výborné.
A radost mám tím větší, že jsme dokázali uspět i bez největšího střeleckého tahouna Honzy Smékala, který
chyběl kvůli práci. Branky obstarali
jiní, hlavně Lukáš Varhalík a Martin
Švec s Rosťou Podhrázským. Dolní
Cerekev samozřejmě není druholigový top tým, ale každé vítězství potěší,“
pravil kouč Sokola s úsměvem.
V neděli 6. května od 10.30 hodin
se jeho svěřenci naposledy v aktuálním ročníku představí doma,
a to proti Velkému Meziříčí, s nímž
ještě mohou zápolit o maximálně
čtvrtou příčku. „Je to docela kvalitní
soupeř, avšak rozhodně překonatelný.
Navíc budeme mít velkou motivaci,
abychom domácí rozlučku se sezónou vyhráli. Věřím, že do toho kluci
dají všechno a společně tenhle důležitý zápas zvládneme,“ přál si David
Ševčík.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 2. ligy najdete na straně 26

ÈTYØI
VETERÁNI
SK KUR
33
SO PV II 22

PROSTĚJOV Ani čtvrtý zápas
v řadě prostějovští házenkáři
výsledkově nezvládli, přesto
podali za dané situace v Kuřimi
heroický výkon. S trochou nadsázky totiž k zápasu odcestovalo
sedm statečných, v jejich řadách
se nacházeli hned čtyři veteráni!
Přesto první poločas odehráli vyrovnané utkání, v druhém
poločase už na domácí nestačili.
V příštím jedenadvacátém kole
přivítá Sokol II. doma Dolní Cerekev.
Takové potíže se sestavou realizační
tým prostějovských sokolů dlouho
nepamatuje. Do Kuřimi odjelo osm
hráčů včetně jednoho brankáře. „Do
sestavy jsme museli zařadit hned čtyři hráče, kteří už nějakou dobu aktivně nehrají, abychom vůbec mohli
odehrát zápas,“ zdůraznil trenér Anatolij Vasyliev. Do dresu se musel obléci i vedoucí týmu a předseda klubu
v jedné osobě Svatopluk Ordelt. „Na
vině jsou především pracovní povinnosti hráčů, v některých případech
se směny prostě nedají přehodit,“
pokrčil rameny kouč.

Přesto si tato „squadra“ zaslouží
v extrémních podmínkách kuřimské
nafukovací haly plné absolutorium.
První poločas držela s domácími
krok a vyjádřením vyrovnaného
utkání je poločasové skóre, v němž
Hanáci ztráceli na domácí pouhý
míč. „Podmínky vzhledem k horkému počasí byly v nafukovací hale poměrně drsné, potil se i ten, kdo neběhal. V druhém poločase jsme využili
všechny možnosti time-outů, ale
ani to nemohlo samozřejmě stačit.
Domácí poslali do hry čerstvé síly,
hladové po gólu, opory si mezitím
odpočinuly,“ popsal průběh zápasu
Vasyliev.
Za takové konstelace se nelze divit, že konečné skóre narostlo do
dvouciferného rozdílu. „Přesto
jsem s hrou spokojen, odehráli
jsme maximum možného,“ pochválil své „mušketýry“ prostějovský kouč. Ten už má představu
o sestavě pro další zápasy. „Doma
bychom měli mít k dispozici Burgeta a Kosinu, naopak Bokůvka už
do konce sezóny k dispozici nebude. Budeme se snažit dostat do sestavy Procházku, bude-li to možné,
máme totiž Dolní Cerekvi co vracet,“ doufá v lepší zítřky Vasyliev.
(tok)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 2. ligy najdete na straně 26

Debakl nohejbalistů v Holicích byl příliš krutý
TJ HO
SO PV

6
1

HOLICE, PROSTĚJOV Devět
dní staré skolení loni extraligových Českých Budějovic zůstává
jediným pozitivním momentem
nohejbalistů TJ Sokol I Prostějov
v aktuální sezóně. Ke třem předchozím porážkám totiž v sobotu
přidali další, když v 5. kole 1. ligy
mužů ČR 2018 vysoko podlehli
v Holicích. Tamní celek je výsledkově přejel 6:1.

„Podle konečného skóre to vypadá,
že jsme neměli šanci a soupeř nám dal
klepec. Jenže pokud vezmu průběh
jednotlivých utkání a velkou vyrovnanost většiny z nich, odpovídalo by
poměru sil na kurtu spíš 6:3 nebo 6:4.
Ani případná remíza 5:5 nebyla zase
tak daleko,“ ohlížel se prostějovský trenér Richard Beneš.
Jeho svěřenci prý znovu doplatili
především na jednu slabinu. „Letos
máme špatné vstupy do zápasů. Sice
to klukům pořád dokola opakuju, ale
pak stejně začnou hrát a hned ztrácejí
několik bodů. Dohánění manka je následně stojí hodně sil, které opakovaně

chybějí v dramatických koncovkách.
Ty většinou zvládá lépe protivník, na
hřišti Holic to takhle bylo přímo ukázkově,“ povzdechl si Beneš.
Po pěti dějstvích druhé nejvyšší

české soutěže tudíž Hanáci zůstávají
se dvěma získanými body na kontě
přikovaní k poslednímu osmému
místu. A v sobotu 5. května od 14:00
hodin je teď čeká derby v Přerově.

Tomu se momentálně dost daří, v průběžném pořadí je třetí o jediný bodík
za vedoucí příčkou. „Nemyslím si
však, že bychom neměli šanci. Celkově nehrajeme vůbec špatně, a jestli

aspoň částečně odstraníme své nedostatky, můžeme s dobrým výkonem
překvapit,“ nepřestává Beneš věřit před
prestižním střetem u krajského rivala.
(son)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

JAK VOLEJBALOVÝ PROSTĚJOV VSTOUPIL DO KRONIKY
A SLAVIL MISTROVSKÝM TITUL S POŘADOVÝM ČÍSLEM 10

PROSTĚJOVTobyloaleuplynulousobotuvečervhaleSportcentraDDM slávy. Volejbalistky Prostějova dokázaly vysněné, získaly desátý mistrovský titul za sebou a přepsaly kroniky českého ženského
volejbalu. Triumf chutnal o to sladEXKLUZIVNÍ
čeji, že ve finálové sérii, stejně jako
zpravodajství
v celém play off a základní i nadstavpro Večerník
bové části, svěřenkyně kouče Čady
Marek
neprohrály. Bylo to prostě ta pravá
zlatá jízda, kterou je třeba si náležitě
Sonnevend
vychutnat. To se také stalo...

➢ zestrany25
Trenérský architekt všech prostějovských úspěchů pod vysokou sítí v dospělé kategorii Miroslav Čada si oddílové kulatiny také náležitě užíval. Byť zdaleka ne
tolik bouřlivě jako loni. „Slíbil jsem majiteli klubu, že uděláme desátý mistrovský
titul v řadě za sebou. A mám samozřejmě
radost, že se to povedlo. Celých těch deset uplynulých let jsme v Prostějově měli
vytvořené super podmínky, pracovalo
se mi tu nádherně. A málokde se podaří
tohle udržet natolik dlouhou dobu. Za

MISTROVSKÝ TÝM VK PROSTÌJOV
pro sezónu 2017/2018

uplynulou dekádu zde jsem šťastný,“ řekl
výstižně kouč VK.
Naopak předseda správní rady vékáčka
však euforii sledoval tradičně spíš trochu
zpovzdálí. „Každopádně cítím obrovskou spokojenost i hrdost na to, co jsme
společně dokázali. Desátý titul je desátý
titul, něco takového nemá v novodobé
historii tuzemského volejbalu obdoby.
Moc a moc děkuji jak za tento jubilejní
triumf, tak za všechny předchozí všem,
kteří se na nich podíleli. A troufám si říct,
že nás možná už nikdy nikdo nepřekoná.
Nebo až za hrozně dlouho,“ usmíval se
klubový šéf Petr Chytil.
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aneb desátý titul
prostějovských
volejbaliistek....

Foto: 1× Marek Sonnevend
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