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Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO Rodiče pozor!
V regionu řádí nebezpečná rotavirová infekce postihující nejčastěji děti do pěti let. Malým človíčkům dá tato zdravotní neduha
pořádně zabrat a mnozí z nich
skončí i v nemocnici. Pokud se
navíc dostaví komplikace, může být situace hodně vážná.
Večerník má nahlášeno několik
nových postižení tohoto druhu,
které se v uplynulém týdnu objevily na Prostějovsku. Dvouletá
holčička musela být dokonce
hospitalizována, lékaři ji zachraňovali život...
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Bedihošť (mik) - Minulé pondělí
znovu stanul u Krajského soudu
v Brně Antonín Pospíšil z Bedihoště odpykávající si třináctiletý trest
za vraždu tchána. Toho v březnu
2016 střelil do hlavy dvěma ranami
z nelegálně držené pistole. Soud
mu však v žádosti o snížení trestu
nevyhověl a zklamaného Pospíšila
tak eskorta odvezla zpět do břeclavské věznice. Devětašedesátiletý
muž doufal, že dosáhne obnovení
celého procesu. Jeho advokát totiž
přišel s novými argumenty. „Soudy opřely své závěry jen o slovní
útoky a psychické týrání tchána
vůči jeho dceři i manželce odsouzeného. Hana Pospíšilová totiž
u soudu neřekla, že ji otec v den
činu také fyzicky napadl. Škrtil ji,
a to už je útok na život. V takovém
případě lze uplatnit argument, že
pachatel sáhl ke krajnímu řešení
po předchozím zavrženíhodném
jednání poškozeného,“ uvedl advokát Pavel Kandalec. Soud ale žádné nové projednávání nepřipustil.
Antonín Pospíšil společně se svým
obhájcem nyní uvažují o stížnosti
k Vrchnímu soudu v Olomouci.
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KOSTELEC NA HANÉ Na první pohled vypadá
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Agentura Chystá se projekt sdílených aut

9DQGDORYÅÔ½GLOL
Prostějov (mik) – Velmi smutný
pohled se v pondělí 25. března ráno
nabízel lidem ve Smetanových sadech v Prostějově. Za kinem Metro
70 dohořívala hromada vysypaných odpadků z kontejneru, v parku pak bylo zdemolováno či vysypáno několik odpadkových košů.
„Hned ráno jsme vše nahlásili
společnosti FCC a brzy došlo k nápravě respektive úklidu,“ uvedla
mluvčí prostějovského magistrátu.
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Když sdílená kola, tak proč ne auta?
To si právě nyní říkají prostějovští
konšelé, kteří vymýšlejí další fígl, jak se
dostat na kobylku služebchtivým občanům. Je to pár týdnů, co si lidé začali
půjčovat kola, se kterými křižují celý
Prostějov za pár drobných.
„Máme k dispozici stovku sdílených
kol. Už tolik vlastně ne, protože třetinu nám již ukradli a dalších deset
kol zatím neznámí hajzlíci prodali do
zahraničí. Kola, která tu ale zůstala,

slouží občanům k jejich spokojenosti. Těm starším jsme navíc na sdílené
bicykly nechali namontovat kasičky
na drobné mince, aby se neotravovali
s nějakými mobilními aplikacemi,“
uvedla Miládka Bitva u Sokolova, náměstkyně primátora Prostějova.
Ona sama má ale v hlavě už další
nápad. „Přihlásil se nám soukromý
subjekt s názvem Auto sem, auto tam.
Chce v Prostějově provozovat projekt
sdílených vozidel. To znamená, že na
zhruba patnácti stanovištích ve městě
bude půjčovat osobní auta za malý
a bezprecedentní poplatek. Hodlá tak
v Prostějově zavést masovou autodopravu za pouhou padesátikorunu na
den a k tomu každý zákazník obdrží

deset litrů benzínu k využití,“ šokovala
Miládka Bitva u Sokolova.
Nejen Agentuře Hóser je ale divné, co
společnost zabývající se půjčováním
aut za tak mrzký peníz a ještě k tomu
za benzín v hodnotě tří stováků z toho
všeho bude mít. Vždyť musí zkrachovat? „No, ono to všechno má jeden háček. Společnost chce po městu dotaci
ve výši deseti milionů korun měsíčně,
navíc zajištění servisu a oprav k tomu.
Musíme si to propočítat, nějak mi to
neštimuje,“ nechal se slyšet primátor
Francimór Kopačka. Jeho náměstkyně i další kolegové jsou ale pro. „Je to
výhodné pro občany a my chceme, aby
nás za tři roky zase zvolili do funkcí.
Auto chce dneska každý a tak já osob-

ně budu hlasovat pro. Však co, svoje
auto nechám doma a sám si jedno sdílené budu půjčovat,“ pokýval hlavou
náměstek Jiří Nikamnepospíchal.
Sdílená auta by měla být v Prostějově
k mání již na prvního máje. Jejich půjčování nebude závislé na mobilním
telefonu, každý může usednout za
volant poté, co do kasičky na palubní
desce hodí padesátikorunu.
Za Agenturu Hóser Majkl

Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.
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Už jen klid na tenis. Přestože rozsudek nad Radimem Žondrou
není ještě pravomocný, tenistka
Petra Kvitová si podle slov svého
mluvčího Karla Tejkala pořádně
oddechla. Zprávu z Brna, kde soud
poslal amatérského fotbalistu ze
Ptení na osm let do nejtěžšího kriminálu, přijala Petra v Miami. Snad
bude mít nyní konečně klid nejen
na tenis, ale i na vlastní život.
CO NÁS UDIVILO…
Mlčení v kritické chvíli. Opakuje
se to pořád dokola! Jakmile se něco
přihodí, zodpovědné složky místo
zoho, aby za pomoci médií informovaly veřejnost, hrají si na „mrtvého brouka“. A když se jich zeptáte, jste ten nejhorší... Bylo tomu tak
v případě mostkovického výbuchu,
je tomu tak u dvojité sebevraždy dívek i onemocnění rotavírem. Vždy
jen strohá prohlášení.
ZACHYTILI JSME

30 000

To je dosavadní stav transparentního účtu, který u Komerční
banky zřídila obec Krumsín ve
prospěch osmatřicetiletého občana Miloše Kohouta, který je
zdravotně handicapován na vozíku a momentálně takřka odříznut
od finančních prostředků.
Čtěte na straně 11!
ZAUJAL NÁS...

Foto: Internet

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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**Pondělí **
Umění brzdit. „Žena musí umět mlčet, manželství bez mlčení je jako auto
bez brzd,“ konstatoval francouzský šansoniér a diplomat Charles Aznavour. Řidiči musí umět nejen mlčet, ale i brzdit. To ovšem nezvládla mladá
řidička, která sjela ze silnice mezi Mostkovicemi a Plumlovem.
**Úterý**
Bez alibi. Prosím, aby obžalovaný řekl, jestli je vinný nebo nevinný!“
„Jsem rozhodně nevinný!“ „A máte alibi?“„Co je to alibi?“ „No viděl vás
někdo, když se to stalo?“ „Chválabohu nikdo.“ Radima Žondru při jeho
trestném činu viděla pouze Petra Kvitová. To ovšem stačilo a on byl odsouzen na celkem osm let vězení.
**Středa**
Když se tři hádají, čtvrtý se směje. „Egoista je ten, kdo dbá více o sebe
než o mě,“ konstatoval trefně polský básník Julian Tuwim. Hra o mužské
sebestřednosti byla k vidění v prostějovském divadle, kam zavítalo pražské
Divadlo Bez zábradlí s inscenací Art.
**Čtvrtek**
Vyletěl ptáček. Mnohým z nás připadá, že svůj život prožijeme děláním
divných věcí s divnými lidmi. Něco na tom bude. Divnost v nejrůznějších
podobách má očividně ráda i mladá fotografka Vendula Burgrová, která
oficiálně pokřtila kalendář projektu Kulturáky a zároveň otevřela svůj ateliér Vyletí ptáček.
**Pátek**
Až se vrátíme k právu. „Už se těším, až se narovnám, až se k nám právo
vrátí. Své věci rozhodnu si sám, až se k nám právo vrátí,“ zpíval Spirituál
kvintet v dobách před listopadem 1989. Jedna věc je, co nám dnes právo
garantuje, druhá, jak k němu přistupujeme my sami. Nejen právo k nám,
ale zejména my bychom se měli vrátit k právu. I proto jsou písně Spirituál
kvintetu, který vystoupil společně s Dagmar Peckovou a skupinou Hradišťan v prostějovském „Kasku“, stále aktuální.
**Sobota**
Smysluplná cesta. Není možné jen ukazovat cestu, kam jít, a sám přitom zůstávat na místě... Václav Obr je určitě příkladem člověka, který nejen inspiruje, ale zároveň se neustále vyvíjí. Doslova na cestě se objevil, když se svým kočárem projel
řadu míst v regionu a slavnostně tak zahájil letošní turistickou sezónu.
**Neděle**
Štěstí v Národě. Pokud chcete být šťastní, stačí, když nebudete trpět a nudit se. Účastníky Tanečních čajů v restauraci Národního domu ani jedno
z uvedeného netrápilo. Nikdo na světě totiž nezvládne zároveň tančit, zpívat a nudit se!

KRIMI
Ü½NGJ
Každá ztráta mrzí, obzvláště když je někdo okraden. To
je pak doslova k vzteku. Ale
přijít o peněženku ve školce?
Přesně takový případ nyní řeší
policisté zabývající se krádeží
šrajtofle v jedné z prostějovských mateřinek.

2 900
Strážci zákona uvádějí, že
ve školce si jednatřicetiletá
žena nedávala pozor na svoji peněženku, ve které měla
devatenáct stovek v hotovosti
a stravenky za tisícovku. Před
půl třetí odpoledne o tyto cennosti ve vstupní hale školky
přišla. Zatím neznámému
pachateli hrozí dva roky vězení, takže teď už zbývá jen ho
chytit. Snad mají v mateřince
kamery...

KAREL HEŘMÁNEK

PÁTRÁNÍ

Pražské Divadlo Bez zábradlí
odehrálo ve středu v tom prostějovském hru Yasmina Reza: ART,
ve které si hlavní roli střihl „fešák
Hubert“ Karel Heřmánek. On
sám vystoupení i režíroval. Místní
publikum bylo nadšeno.

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

ZASLECHLI JSME…

po dvojici hledaných

„BYLY DOSLOVA
UNESENY KRÁSOU
MĚSTA I NOVÉ HALY“
Náměstkyně prostějovského
primátora Alena Rašková
se svěřila s názory kamarádek
ze Zlína a Karviné, které pozvala
na návštěvu Prostějova.

VÁCLAV TVRDÍK
se narodil 11. prosince 1975 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 28. března
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
43 do 45 let, měří mezi 170 až 180 centimetry, má hubenou postavu a hnědé
rovné vlasy.

AHMED ABOUELYAZEID
ABDELKARIM MARTA
se narodila 21. ledna 1971 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 20. března 2019. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 44 do 50 let, měří 170
centimetrů, má hnědé oči a obézní postavu.
Může se vydávat za Martu Kohoutovou.

POÈASÍ v regionu
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Od tragické exploze v Mostkovicích
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OSM LET BASY uběhlo už více jak půl roku...

BRNO Případ přepadení tenistky Petry Kvitové v jejím
tehdejším prostějovském bytě
v Jezdecké ulici z 20. prosince
2016 je u konce. Byť asi jen částečného. Málokdo čekal rozsudek, ale ten minulé úterý skutečně padl! Krajský soud v Brně
poslal na osm let do vězení třiatřicetiletého Radima Žondru.

Michal KADLEC

Soudkyně Dagmar Bordovská jej
uznala vinným z těžkého ublížení na
zdraví a porušování domovní svobody. Tenistka Kvitová si rozsudek nevyslechla, byla tou dobou na turnaji
v americkém Miami. Okamžitě po verdiktu ji ale informoval její mluvčí Karel
Tejkal. Žondra považuje rozsudek za
spiknutí. Nechal si ovšem zákonnou
lhůtu na rozmyšlenou, zda se odvolá.
Stejně tak učinil ale i státní zástupce.

BYLI JSME
U TOHO

4CFKO äQPFTC V÷UP÷ RQ X[PGUGPÊ C \FčXQFP÷PÊ TQ\UWFMW <MNCO¾PÊ PC LGJQ
VX¾ąKLGRCVTPÆ
Foto: Michal Kadlec
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ÿWUQiFWLOHWì3DYHO2çDQDSURMHYXMH
QHEìYDORXåLNRYQRVWLSRGQLNDYpKRGXFKD
KRALICE NA HANÉ Často slyšíme, že dnešní mladí jsou znudění a jediné, co je zajímá, je
brouzdání po internetu či hraní
počítačových her. Pro mnohé to
možná platí, rozhodně však ne
pro všechny. Pavel Ožana z Kralic
na Hané je ve čtrnácti letech
nepochybně důkazem, že skutečně láskyplný vztah k řemeslu
lze získat i v době Facebooku
a chytrých telefonů. Jeho skvělé
výrobky ze dřeva si nepochybně
zaslouží obdiv, navíc chlapec s nimi už i čile obchoduje!
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

pro Večerník
Martin
ZAORAL

MOSTKOVICE Všichni máme
v živé paměti tragickou explozi domu
v Mostkovicích ze soboty 22. září loňského roku. Po výbuchu, který byl slyšet na kilometry daleko a tlaková vlna
byla cítit i v pět kilometrů vzdáleném
Prostějově, zahynul třiatřicetiletý
muž, příslušník profesionální hasičské jednotky z Prostějova. Exploze
výbušnin, pomocí nichž hasič vyráběl
zábavní pyrotechniku a obchodoval
s ní, poškodila na šest desítek domů
v ulici Na Valše a širokém okolí. Škody dosáhly hranice třiceti milionů
korun, několik domů muselo projít
demolicí a postižení lidé si dodnes staví nové příbytky...
Exploze způsobila neštěstí nemálo rodinám. Policie ice dlouho tajila příčinu
výbuchu, Večerník však již na konci loňského roku měl možnost nahlédnout do
jednoho z protokolů, který jasně dokazoval výbuch 100 kilogramů výbušniny
explodované vinou špatné manipulace
ze strany zahynulého hasiče.
Večerník se po více než půl roce vydal
do Mostkovic znovu. Dodnes jsou tam

KAUZA VEČERNÍKU
Večerník shrnul nejen celou genezi případu, ale byli jsme se podívat i na místě, oslovili jsme všechny patřičné orgány, zajímá
nás průběh šetření i další okolnosti případu. Naštvanost postižených je dodnes obrovská. Především z bezmoci a faktu, že se
dodnes nic nezjistilo, přitom všichni tak nějak tuší, jak to bylo...
ČTĚTE UŽ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE!!
CHCETE SE K MOSTKOVICKÉMU VÝBUCHU VYJÁDŘIT?
NAPIŠTE NA REDAKCE@VECERNIKPV.CZ

Ve ètrnácti rozjel
YODVWQÉGÔHYRYÙUREX
„Za všechny objednávky jsem moc
rád. Beru je jako příležitost k tomu,
abych se mohl zdokonalit a realizovat
se ve svém snu,“ komentoval tento fakt
sám šikovný mladík.
Maminka Jana je na něj náležitě hrdá
a v jeho podnikání jej podporuje. „Ke
čtrnáctým narozeninám mi věnovala
logo vlastní firmy a řadu nálepek. Měl

EXKLUZIVNĚ
Stát se chvilkovou hvězdou sociálních
sítí či médií dokáže s trochou exhibicionismu dnes prakticky kdokoliv, vyrobit dřevěnou budku pro ptáky ovšem
zvládne čím dál méně lidí. Čtrnáctiletý
Pavel Ožana je navzdory svému věku
vášnivým truhlářem. Ze dřeva nevytváří pouze příbytky pro opeřence, ale také
boudy pro kočky či menší psy, úložné
krabice, dětské stoličky a židle, police,
misky, závěsné květináče a učí se už vyrábět i dětské vláčky. Přitom přiznává, že
stejně jako většina jeho kamarádů i on
vyhledává videa na YouTube.
„Dělám to však jen proto, abych na internetu našel inspiraci pro svoji další
práci. Mými nejlepšími kamarády jsou
totiž vrtačka, pila, hoblík, kladivo či

&čOXGMVGTÆOFQwNQMGMCVCUVTQH÷
C X P÷Oå \CJ[PWN ONCFÚ JCUKé LG
F¾XPQUTQXP¾PUG\GOÊ5VGLP÷LCMQ
VGP UQWUGFPÊ LGJQå OCLKVGN PGD[N
XčDGERQLKwV÷P Foto: Michal Kadlec

lidé z poškozených nemovitostí naštvaní.
Tragicky zemřelého hasiče si do osudného 22. září vážili a nikdo neměl ani většího ponětí, že vyrábí a obchoduje s pyrotechnikou. Nikdo netušil, že v jejich
bezprostředním sousedství číhá riziko
a nebezpečí takového rozměru. Nyní se
už ale občané z Mostkovic pomalu vzpamatovávají, i když se i nadále dohadují
s pojišťovnami o možnostech proplácení
veškerých škod na majetku.
Co však uvízlo na mrtvém bodě, je
policejní vyšetřování a také hasičské
složky dělají, že se jich celá záležitost
už netýká...
(mik)

jsem z nich velkou radost,“ potvrdil
Pavel Ožana, který je v současnosti žákem osmé třidy základní školy. O své
budoucnosti má přitom jasno. „Truhlářství se nikdy nevzdám! Už se těším,
jak se mu budu moci věnovat i na střední škole v Tovačově. Jednou bych chtěl
vyrobit i vlastní kuchyňskou linku,“ uzavřel nadšený mladý řemeslník.

2CXGN 1åCPC UG X RT¾EK UG
FąGXGO UMWVGéP÷ PCwGN 6Q
åG UG X PÊ OčåG \NGRwQXCV
RQXCåWLG\CUXÆXGNMÆwV÷UVÊ
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šroubky,“ přiznává Pavel Ožana, který
svým koníčkem skutečně žije. Je to patrné i z jeho krásných i zároveň účelných
výtvorů. „Snažím se učit sám, nicméně
spolupracuji s dědou, ten dohlíží na veškeré mé výrobky. Pomáhá mi zejména
s jejich rozkreslením a nákupem materiálu. Zbytek už je na mně,“ dodal Oža-

na, který dříve zkoušel různé sporty, ale
žádný jej nechytil tak jako truhlařina.
Vlastní dílnu si založil před necelým
rokem, první větší zakázka přišla od
jeho maminky. Jednalo se o budku
pro kočku. V současnosti už zde
tráví veškerý volný čas a na zakázku vyrábí jednu věc za druhou.
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RARITA!

U divadla

SŐLäHO
RNRäLOH

PROSTĚJOV Uplynulý pátek odpoledne se na Pernštýnském náměstí
slavnostně odhalovala nová pamětní
deska „WOLKER VS WOLKER“, která je
po desce neznámého čtenáře umístěné v Městské knihovně druhou
v řadě. Slavnostního aktu se kromě
primátora a jeho náměstků zúčastnili další hosté i zvědaví zástupci z řad
veřejnosti. Na akci samozřejmě nemohl chybět ani sám architekt Miloš
Karásek, mimo jiné autor sochy sedícího Wolkera na lavičce, která je
umístěná na náměstí T. G. Masaryka.
(mik)
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Foto: Michal Kadlec
19032110310

PROSTĚJOV Člověk by řekl, že
v této době už se krade opravdu
úplně všechno! Vyprávět by o tom
mohl například mladík z Prostějova, který koncem uplynulého týdne
prožil doslova očistec a dnes aby
snad šel na rande místo společenského oděvu v montérkách...
Vše se dle sdělení Policie ČR odehrálo
takto. „V pátek devětadvacátého března
dopoledne dvacetiletý muž zaparkoval
vozidlo Fiat Punto poblíž Městského
divadla. Když se již v sobotu o půl druhé v noci k automobilu vrátil, zjistil, že
mu neznámý pachatel rozbil okno pravých zadních dveří a ze sedaček mu odcizil tři bílé pánské košile přibližně za tři
tisíce korun,“ šokovala Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Jak dodala, pachateli za přečin krádeže
hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky. Ale kdo zaplatí ty košile?!
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„CHUDINKA Z FRANCIE“ A co chodci, páni radní?
XÿMHY3UD]H
PROSTĚJOV Nekonečný seriál, který by se dal nazvat
„Putování ulhané chudinky z Francie po vlastech českých“, napsal svůj další díl. Bude tomu už pět let, co
Večerník jako první a jediný informoval o zhruba šedesátileté ženě, která tvrdí, že žije ve Francii, neumí česky,
byla okradena cikány a právě se nutně potřebuje dostat
do Prahy. S touto fintou to zkoušela na lidi z Prostějova
i okolí. Od té doby nám s železnou pravidelností chodí
informace z nejrůznějších koutů České republiky...
„Buď je duševně chorá, nebo rafinovaná herečka. Každopádně hraje na city a úspěšně se jí daří vymámit z lidí peníze.“
Takto jsme již před pěti lety charakterizovali „naši chudinku
z Francie“. Za uplynulé roky se na tomto popisu nic nezměnilo. Uvedená podvodnice se pouze virtuálně „přestěhovala“
z Paříže do Vídně. Poslední informace hovoří o tom, že se jí
po všech těch letech „konečně“ podařilo dostat až do Prahy.
„Vezl jsem ji z Líbeznic do Prahy. Říkala, že žije ve Vídni a její
syn je právník. Prý byla okradena cikány v Děčíně a přidala
příběh o cestě stopem do Mělníka, kterou zaplatila zlatým
prstenem. Tvrdila, že dva dny nejedla. Věnoval jsem jí tedy
stravenky. Adresa, kterou mi dala, neexistuje a e-mail jí nelze
doručit,“ napsal nám svoji zkušenost ze začátku letošního
března Vojtěch Ryba.
Přestože se tedy „chudinka z Francie“ zřejmě již mnohokrát
dostala až do Prahy, nedá se očekávat, že by svých podvodů
nechala. Pouliční divadlo jí očividně baví a vynáší i slušné
peníze. Neexistuje přitom nikdo, kdo by ji dokázal zastavit.
Proto si bude s největší pravděpodobností tímto způsobem
přivydělávat k penzi, dokud jí to zdraví dovolí. A jestliže už
s touto ženou máte svoji zkušenost, napište nám do redakce na e-mail: vecernik@pv.cz!
(mls)

Napsáno
pred
à
30. 3. 2009
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PROSTĚJOV Tato účelová komunikace byla vždycky kritizována
jako notně nebezpečná. Říční
ulice s dálničním podjezdem, takzvanou „myší dírou“, je spoustu let
brána jako spojnice pro vozidla do
tři a půl tuny mezi Olomouckou
a Vrahovickou ulicí. V loňském
roce došlo konečně k rekonstrukci vozovky. Po dlouhých letech
vyjednávání magistrát vykoupil
pozemky se zahrádkami, zrušil
je a místo toho výrazně rozšířil
a zpřehlednil silnici těsně před
„myší dírou“. Jak se ale dnes ukazuje, na něco se zapomnělo...
„Tato silnice vůbec nerespektuje
provoz chodců. Proč tato komunikace nebyla provedena až k obratišti
u bývalého Zukovu a proč nebyly

vybudovány chodníky? Ulice Říční
je dnes frekventovanou zásobovací
komunikací, která částečně plní funkci vnitřního okruhu města.Vzhledem
k blízkosti nákupních center je tato
komunikace hojně využívána obyvateli Vrahovic a obyvateli bývalých
ubytoven OP, kteří tam chodí často
s kočárky. Stávající komunikace je
bez krajnic, popraskaná, přecházející
do rozbahněného pole,“ upozornil
nedávno magistrát jeden z vrahovických občanů.
S tímto názorem ovšem nesouhlasí
vedoucí odboru rozvoje a investic
prostějovského magistrátu Antonín Zajíček. „V první řadě je třeba
upozornit, že se jedná o účelovou
komunikaci, která dříve sloužila jako
příjezd k zahrádkám a kde je zákaz

vjezdu nákladním automobilům.
V minulých letech se město Prostějov
věnovalo řešení nebezpečné dopravní situace v ulici Říční, západně od
takzvané ‚myší díry’. Došlo k výkupu
pozemků, byla zpracována projektová dokumentace pouze nájezdu
pod dálnicí, získána nezbytná povolení a úprava byla stavebně povolena
i realizována. Chodníky zde nebyly
realizovány vzhledem k šířkovému
uspořádání a dále kvůli charakteru
vozovky. Je zde provedena pouze
zpevněná krajnice. Vybudování
chodníků je limitováno profilem dálničního podjezdu a také tím, že město Prostějov není vlastníkem pozemků severně od ‚myší díry’ k obratišti,“
sdělil ve svém prohlášení Antonín
Zajíček.
(mik)

=SURGiYDQĄFKGRP÷MH]iMHPR
Jak jsme již několikrát informovali, radnice se
před časem rozhodla prodat padesát bytových
domů v majetku města. Přednost při koupi měli
v první řadě nájemníci, kteří domy obývají.
Město si od tohoto kroku slibuje desítky milionů korun, které hodlá investovat do dalšího rozvoje Prostějova.
A jelikož je již po termínu, kdy se zájemci mohli
o koupi městských nemovitostí přihlásit, zeptal se
Večerník místostarosty města Vlastimila Uchytila
na výsledek. „Velmi potěšující zprávou je, že z padesáti nabízených domů projevili nájemníci zájem
o šestačtyřicet z nich. Jsem rád, že to tak dopadlo.
Potvrdilo se, že šlo o dobře nastavený projekt,
přestože tiskem proběhla kritická polemika. Je ale

vidět, že občané projevili obrovský zájem řešit své
vlastní bydlení,“ uvedl Vlastimil Uchytil, který je
jako místostarosta Prostějova zodpovědný za majetek města.
Rada města již na 32 nemovitostí vyhlásila záměr
prodeje, toto úterý se tak stane v dalších čtrnácti
případech. Vše ale ještě musí samozřejmě posvětit
a schválit zastupitelstvo. Zbývá tedy ještě z původní
nabídky radnice prodat čtyři domy. „U dvou z nich
máme již v tuto chvíli od nájemníků negativní
ohlas, u dalších dvou nemáme žádné stanovisko.
Přestože je po termínu přihlášek ke koupi, nebráníme se dalšímu jednání s nájemníky těchto domů.
Nyní je už ale možné tyto nemovitosti prodat i třetím osobám,“ dodal Vlastimil Uchytil.

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Nakonec se během dalšího roku podařilo prodat vše, co tehdejší vedení radnice z majetku města nabízelo. Zbylé čtyři nemovitosti koupily soukromé osoby, které se i přes
protesty nájemníků staly majiteli nově nabytých domů. Magistrát za prodej nemovitostí, které lidem už doslova a do písmene padaly na hlavu, získal více než sto milionů
korun. Byl to prostě takový majstrštyk tehdejšího vedení. Zbavilo se domů, do kterých
městská kasa jen nalévala peníze, přičemž na celkové rekonstrukce neměla a výnosy
z nájemného byly prachmizerné. Zajímavé je, že dnes současnému magistrátu zbyla
z dřívějších více než šesti tisíc městských bytů necelá tisícovka, o kterou se stará domovní správa. Podle radních tento počet ale bohatě stačí k tomu, aby město uspokojilo žadatele o levné bydlení. Budiž. Mnohem důležitější ale je, že všechny prodané
nemovitosti získaly během velice krátké doby nové kabáty a přestaly tak vzhlížet jako
naprosté ruiny. Takže velkolepý prodej a zbavení se městského majetku doznaly skutečně svého účelu.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...
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Tylova ulice

WXVERE
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Příště: ulice Hliníky
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V pondělí 25. března před pátou hodinou bylo přijato oznámení o rozdělaném ohni na veřejném prostranství ve
Smetanových sadech. Na místě strážníci zpozorovali dva muže, kteří leželi
na zemi vedle hořícího ohně. Jednalo
se o bezdomovce ve věku 31 a 53 let.
Kolem nich se nacházely poházené
odpadky. Pánové byli hlídkou vyzváni
k uhašení ohně a uklizení nepořádku.
Výzvy uposlechli a poté z místa odešli.

Opilec spadl z kola
Předminulý pátek 22. března v podvečerních hodinách nahlásil oznamovatel prostřednictvím linky 156
opilého cyklistu, který upadl na vozovce. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že čtyřiapadesátiletý muž jel na kole po komunikaci
a vlivem požitého alkoholu upadl na
zem. To strážníkům potvrdili dva
svědci, kteří dotyčnému po pádu
pomohli a odvedli jej mimo silnici.
Strážníci jej vyzvali k provedení orientační dechové zkoušky, což opilec odmítl. Jelikož byl ve stavu, kdy
nekontroloval své chování, neustále
padal a tím ohrožoval nejen sebe ale
i ostatní, rozhodli strážníci o jeho
umístění v protialkoholní záchytné
stanici. Tam byla provedena orientační dechová zkouška s výsledkem
2,94 promile alkoholu v dechu. Tím,
že řídil pod vlivem alkoholu a odmítl se podrobit orientační dechové
zkoušce, se čtyřiapadesátiletý muž
dopustil přestupku.

Popíjel u školy
Uplynulou středu 27. března v dopoledních hodinách si okrskář při dohledu
na veřejný pořádek před domem služeb
v Olomoucké ulici povšiml muže konzumujícího pivo. Tím, že se nacházel
ve vzdálenosti kratší jak sto metrů od
školského zařízení s otevřenou lahví alkoholu, porušil vyhlášku města. O tom
strážník pětapadesátiletého muže poučil. Projednání přestupku na místě
dotyčný odmítl. Proto byla celá věc
postoupena k dořešení příslušnému
správnímu orgánu. Ten má možnost za
porušení vyhlášky města uložit pokutu
do výše 100 000 korun.

Zadrželi hledanou
V odpoledních hodinách středy 27.
března zpozorovali strážníci okrskové
služby při kontrole okolí Plumlovské
ulice ženu, o které jim z místní znalosti
bylo patrné, že jde o osobu v pátrání
Policie ČR. Přes operační středisko
byla jejich domněnka potvrzena.
Pětatřicetiletá žena byla předvedena na obvodní oddělení Policie ČR,
kde byla předána k dalšímu opatření.
Předvedení se žena nebránila, donucovací prostředky užity nebyly.

Velet bude Tomáš Adam, dosavadní zástupce M. Spurného

OLOMOUC, PROSTĚJOV Krajské ředitelství policie
Olomouckého kraje - Policie ČR si nečekaně a oproti původním informacím z jejich sídla pospíšilo se jmenováním
nového šéfa prostějovských strážců zákona. Stává se jím
dosavadní zástupce vedoucího Územního odboru Prostějov
Tomáš Adam. Ten na pozici šéfa nahradí Miroslava Spurného
odcházejícího do důchodu.

Michal KADLEC
Přestože mluvčí krajského ředitelství
Večerníku ještě před pár dny tvrdila,
že výběrové řízení na tento post bude
vyhlášeno až po ukončení funkce
dosavadního vedoucího Územního
odboru Policie ČR pro Prostějov Miroslava Spurného, tedy až 1. dubna,
všechno je nakonec jinak. A žádný
konkurz se navíc vůbec nekonal...
„K 1. dubnu 2019 dochází k personální změně ve vedení Územního
odboru Prostějov. Dosavadní vedoucí plukovník Miroslav Spurný
odchází na vlastní žádost po sedmatřiceti letech služby ze služebního
poměru a na jeho místo je ustanoven
plukovník Tomáš Adam, dosavadní zástupce vedoucího územního
odboru. Služební místo zástupce
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OTEC OKRADEN SYNEM?
PROSTĚJOVSKO Okrádal vlastního otce, který jej nechal bydlet
ve svém? Tak touto otázkou se nezabývá pouze sedmašedesátiletý
muž z Plumlova, ale nyní už také
policisté. Starší muž jim totiž nahlásil, že mu někdo vykradl chalupu na
Drahansku a také poškodil zařízení
uvnitř nemovitosti. Jako pachatele
označil vlastního syna!
„V pátek dvaadvacátého března přijali
policisté obvodního oddělení v Plumlově oznámení sedmašedesátiletého
muže, že mu dosud nezjištěný pachatel
měl z jeho chalupy v obci na Drahanské vrchovině odcizit část vybavení
a poškodit střechu garáže. Jako podezřelého majitel uvedl svého čtyřiačtyři-

cetiletého syna, který v chalupě s jeho
svolením přebývá, ale o odcizených
a poškozených věcech se s otcem odmítá bavit,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Hodnotu odcizených věcí postižený
muž předběžně vyčíslil na nejméně
5 000 korun a škodu způsobenou
poškozením nejméně na dalších
2 600 korun. „Policisté tak ve věci
zahájili úkony trestního řízení po podezření z přečinu krádeže, za který
pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ přidal mluvčí
prostějovské policie.
(mik)

Straka ve školce
Z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podezírají
prostějovští policisté neznámého pachatele. Tohoto skutku se
měl zloděj dopustit tím, že minulé pondělí 25. března v době
od 14:15 do 14:25 hodin odcizil
dámskou peněženku z kabelky
volně odložené ve vstupní hale
jedné z mateřských škol. Neopatrná jednatřicetiletá majitelka
přišla i o platební kartu, osobní doklady, finanční hotovost
ve výši 1 900 korun a stravenky
v hodnotě 900 korun. Celkem
poškozená způsobenou škodu
vyčíslila na 2 900 korun. V případě dopadení a prokázání viny pachateli tohoto jednání hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

EXKLUZIVNĚ

2NWMQXPÊM6QO¾w#FCOPCJTCFÊXGHWPMEKXGFQWEÊJQ·\GOPÊJQQFDQTW2TQUV÷LQX
2QNKEKGè4/KTQUNCXC5RWTPÆJQ
Foto: Michal Kadlec

Hospodu zcela vybílili!
Zmizel kulečník i parohy...
PROSTĚJOVSKO Stojí za činem
štamgast, nebo nezvaný host? V neuvedené vesnici na Prostějovsku
někdo v nočních hodinách doslova
a do písmene vybílil hospodu. Vzal
všechno, co šlo ukrást. Lup za 70
000 korun rozhodně neodnesl jen
tak v náruči, zmizel totiž například
i velký kulečník. Pokud se policistům podaří zloděje dopadnout,
hrozí mu až pět let kriminálu.
„Přes noc z úterý šestadvacátého na
sedmadvacátého března se dosud nezjištěný pachatel vloupal do hostince
v nejmenované obci na Prostějovsku.
Z restauračního zařízení odcizil kromě množství jiných věcí také dřevěný
kulečníkový stůl, automat na šipky,
koženou sedačku, několikero paroží

jelena a srnce, mrazicí box, televizor,
jídelní příbory, kompresor či nepojízdný moped typu Babeta,“ vypočítal
lup František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Celková výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena
na nejméně 170 000 korun! „Policisté obvodního oddělení Prostějov
2 ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny, s ohledem
na výši způsobené škody, hrozí trest
odnětí svobody na jeden rok až pět
let,“ doplnil mluvčí prostějovské
policie.
(mik)
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PŘIZNAL SE

CIKÁNSKÝ RECIDIVISTA
Eugen Koňak dostal za četné krádeže
nejvyšší možný trest...

PROSTĚJOV Tři roky a dost! I takové pravidlo platí v případě velkého počtu krádeží. K vyššímu trestu nemůže být ani ten nejčipernější zloděj odsouzen. K těm se nepochybně řadí i Eugen
Koňak, který od prostějovského soudu dostal minulé úterý právě
maximální tříletý trest. Celé líčení sledoval také PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, který už referoval také o předchozích stáních.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
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vedoucího územního oboru prozatím zůstává neobsazeno,“ překvapila
uplynulý pátek Jitka Dolejšová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje - Policie
ČR.
Večerníku pak vzápětí vysvětlila,
proč se nakonec výběrové řízení
nekonalo? „Tomáš Adam byl ustanoven na uvedenou funkci dle Zákona o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, konktrétně
na základě paragrafu 20 uvedeného
zákona. Výběrové řízení na obsazení
volného služebního místa umožňuje
zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů pouze za
situace, není-li volné služební místo obsazeno způsobem uvedeným
v daném zákoně,“ vysvětlila Jitka
Dolejšová.

Osmadvacetiletý Eugen Koňak z Přerova byl z vězení naposledy propuštěn
předloni v únoru. Nedlouho poté se
pustil do krádeží po celé Moravě. Už
o měsíc později vyrazil společně s Nicolasem Balogem do Prostějova. Zalíbila
se jim Hradební pivnice, kde z restaurace po zavíračce odnesli lahve alkoholu
a cigarety. Poté navštívili Koňakovou
babičku žijící v Pujmanově ulici, u které
přespali a ráno se vrátili do Přerova.
Díky perfektním záběrům kamer
měli policisté ulehčenou práci. Stejně

tak dokazování u soudu byla formalita, Koňakovi nezbývalo nic jiného,
než aby se ke krádeži přiznal. „Souhlasím se vším. Musím se přiznat, že
nic jiného vlastně neumím... Dělám
to celý život. Byl jsem na ulici, chtěl
jsem si užívat život a nemohl jsem
jinak,“ vyjádřil se ohledně svých četných krádeží ve své závěrečné řeči
sám Eugen Koňak.
S mužem majícím aktuálně v trestním rejstříku už třiadvacet záznamů
se museli vypořádat také soudy
v Olomouci a Hodoníně. Teprve
pak mohl přijít na řadu ten prostějovský. „Obžalovaný páchal,
páchal a páchal, dokud nebyl zadržen a dodán do výkonu trestu,
kterému se rovněž vyhýbal. Teprve
nyní se odkrývá, co vše vykradl.

.521,.$

V našem případě se jedná už o páté
odsouzení v řadě. To poslední znělo
na třicet měsíců nepodmíněně, tento trest jsme mu navýšili o půl roku.
Jedná se o maximální výši umožněnou zákonem v případě trestného činu krádeže. Pokud bychom
nejvyšší možný trest neudělili my,
s velkou pravděpodobnosti by tak
učinil soud v Přerově či Kroměříži,
kde je pan Koňak rovněž obžalován,“ odůvodnila svůj ortel soudkyně Adéla Pluskalová.
K soudu se přišla se dvěma dětmi
podívat i družka obžalovaného, která
během ani ne ročního pobytu partnera na svobodě stihla otěhotnět.
Při pohledu na děti člověka muselo
napadnout, jaká budoucnost je asi
čeká... „Kvůli dceři se chci polepšit,“
dušoval se Koňak v rámci své obhajoby. Doufejme, že to budou konečně slova, která se dočkají svého
naplnění.
Rozsudek dosud není pravomocný, obžalovaný si ponechal lhůtu
pro možnost odvolání.
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Pro alkohol se štípačkami
Předminulou sobotu 23. března
krátce po dvacáté hodině dosud
nezjištěný pachatel v jednom
z prostějovských supermarketů
neoprávněně odstranil bezpečnostní prvky z osmi lahví alkoholu, načež je poté odcizil. K činu
použil štípací kleště, které odcizil
v téže prodejně bezprostředně
před odcizením lahví. Poškozená společnost způsobenou škodu vyčíslila na bezmála 10 000
korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Za ten
pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Pokuty jen létaly
Předminulou neděli 24. března
v dopoledních hodinách se policisté dopravního inspektorátu
dohledem na bezpečnost dopravy podíleli na realizaci Velikonočního půlmaratonu Prostějovem. Ten proběhl bez větších
komplikací a po jeho skončení se
v době od 12:00 do 15:30 hodin
policisté zaměřili opět na kontrolu dodržování rychlostních limitů a technického stavu vozidel.
Během této akce zkontrolovali
36 vozidel a jejich řidičů. Zjistili
9 přestupků, za které uložili pokuty ve výši 4 500 korun. V šesti
případech to bylo opět překročení nejvyšší povolené rychlosti. Za
ty policisté uložili pokuty v souhrnné výši 3 100 korun. Další
dva přestupky překročení nejvyšší povolené rychlosti policisté
k dořešení oznámili příslušnému
správnímu orgánu.

BYLI JSME
U TOHO

2QMWFLG'WIGP-QÿCMRT¾X÷PCUXQ
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UQWF[CPKPGUVÊJCLÊQFUW\QXCV
Foto: Martin Zaoral
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milujeme vecerník
á

Foto: Martin Mokroš

PROSTĚJOV Minulé pondělí 25. března proběhl další
ze série Srdíčkových dnů, které pravidelně pořádá sdružení Život dětem. Do akce se opět přidali i pedagogové
a žáci Střední zdravotnické školy v Prostějově, a to jednak
jako přispěvatelé, v případě studentů třetího ročníku pak
také jako prodejci.
„Třeťáci tentokrát prodávali magnetky a kolíčky s logem
nadace v ceně třiceti korun. Celkem bylo k mání tři sta
kusů, a přestože se počasí vracelo od jara spíše k zimě,
tak se všechno podařilo prodat během několika hodin,“
prozradila Ivana Hemerková, ředitelka SZŠ Prostějov.
Vybrané peníze by měly mimo jiné pomoci Adámkovi, který trpí spinální muskulární atrofií typu I.,
což je svalové onemocnění výrazně zkracující život,
neboť dochází k postupnému úbytku svalové hmoty. „Svaly pak nahrazují nejrůznější pomůcky a přístroje, bohužel některé z nich zdravotní pojišťovny
zdravotně znevýhodněným neproplácí,“ osvětlila
Hemerková.
(mm)
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NEMOCNICE

...

PROSTĚJOV (Lucie Drahošová,
tisková mluvčí společnosti Agel)
Glaukom neboli zelený zákal je
druhou nejčastější příčinou slepoty
na světě a v Česku postihuje až pět
procent obyvatel. Glaukom obvykle nebolí ani nepůsobí obtíže. Jeho
včasný záchyt i úspěšnou léčbu proto může zajistit jedině preventivní
vyšetření nitroočního tlaku. A právě to bude zdarma nabízet všem
zájemcům Nemocnice Prostějov
v rámci Dne prevence zeleného
zákalu a Dne otevřených dveří očního oddělení, který proběhne JIŽ
DNES, tj. v pondělí 1. dubna.
Právě prevence je u glaukomu stěžejní,
a to i v případech, kdy člověk nepociťuje žádné významnější obtíže. Zelený
zákal totiž probíhá pomalu a nepozorovaně, bez obtíží až do chvíle, kdy již
dojde k nevratným změnám a ztrátě
zraku. Při včasném záchytu lze naopak
zelený zákal úspěšně léčit a zrakové
funkce u pacienta zachovat, je ale potřebná odborná péče.
„Hlavní příčinou vzniku glaukomu je
zvýšený nitrooční tlak, který je možné
zjistit pomocí několikaminutového vyšetření. Řada lidí má už jen z této prohlídky obavy, což je ale úplně zbytečné.
Vyšetření je zcela bezbolestné a může
odhalit začínající zákal ještě ve fázi, kdy
jej lze léčit a zrak zachránit,“ vysvětluje

vrchní sestra očního oddělení Nemocnice Prostějov Martina Pevná s tím, že
pokud prvotní vyšetření nitroočního
tlaku prokáže odchylku od normy,
bude pacient objednán k dalším odborným vyšetřením.
Preventivně by si měli vyšetření nitroočního tlaku nechat udělat především
osoby starší 65 let, a to zejména ženy,
u kterých se glaukom vyskytuje nejčastěji. „Více jsou ohroženi zeleným zákalem diabetici, lidé s nízkým krevním
tlakem a ti, v jejichž rodině se zelený
zákal vyskytl. Objevit se však může
v jakémkoliv věku, proto je na místě
prevenci nepodcenit. U osob nad 45
let a současně s některým z rizikových
faktorů doporučuji prevenci jednou za
rok. U ostatních alespoň jednou za tři
roky,” uzavírá vrchní sestra.
Den prevence zeleného zákalu
a Den otevřených dveří očního
oddělení proběhne v Nemocnici
Prostějov v pondělí 1. dubna od
10:00 do 14:00 hodin a kromě preventivního vyšetření nitroočního
tlaku nabídne i prohlídku oddělení,
osvětu týkající se prevence, metod
diagnostiky, příznaků i léčby zeleného zákalu, konzultace či prezentaci
očních kapek.
(red)
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Zájemci si mohou nechat

Foto: Martin Mokroš
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Ilona SKALKOVÁ
24. 3. 2019 51 cm 3,25 kg
Čehovice

Pondělí 1. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

LGVąÊCåéV[ąNGVÚMąÊåGPGENCDTCFQTCXGNMÆJQX\TčUVW,GMNKFPÚCNG
PGFčX÷ąKXÚXčéKPQXÚONKFGO2QVąGDWLGéCUPCUG\P¾OGPÊRCM
LGMQPVCMVPÊCX[TQXPCPÚRGLUGMPGMQPGéPÚOC\GN5GUXÚOR¾
PGéMGODWFGT¾FRQFPKMCVXÚNGV[CFNQWJÆRTQEJ¾\M[iċCUVPÚ
DWFGXFQO÷UG\CJT¾FMQW

PERRY

MIKEŠ

LGMQW\GNPÚMąÊåGPGEUVąGFPÊJQX\TčUVWXGX÷MW\JTWDCFXC
CåVąKTQM[<CUXčLåKXQVPKER÷MPÆJQPG\CåKNPGDQċD[N\ąGL
O÷LGPRąKX¾\CPÚPCąGV÷\W2QVąGDWLGéCUPGå\CéPGPQXÆ
OWéNQX÷MWFčX÷ąQXCV/WUÊLGwV÷XwGRQ\P¾XCVCXwGOWUG
WéKV0CXQFÊVMWEJQFÊWåR÷MP÷VTQwMWVCJ¾

FABINKA

LG éV[ą Cå R÷VKNGV¾ HGPGéMC U P¾FJGTPÚO MWMWéGO MVGTÚO
OWUÊMCåFÆJQQéCTQXCV,GFP¾UGQMąÊåGPEGEJQFUMÆJQRUC
XGNMÆJQX\TčUVW8JQFP¾FQFQOGéMWUG\CJT¾FMQW2QVąG
DWLGXNÊFPÆUNQXQRQJNC\GPÊCNGKFčUNGFPQUVC\MWwGPÆJQ
R¾PC0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷VTQwMWVCJ¾
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LG MT¾UPÚ MąÊåGPGE XGNMÆJQ X\TčUVW XG X÷MW \JTWDC FGUGVK
TQMč,GVQMNKFP¾RUÊDCDKéMCMVGT¾D[NCRčXQFP÷XGNOKQUVT¾
CNGWP¾UUG\MNKFPKNC8čéKP¾XwV÷X¾OLGUV¾NGPGFčX÷ąKX¾
5RQMQLGP¾DWFGPC\CJT¾FEG,GFQDTÚJNÊFCé<¾LGOEGD[
O÷N\CPÊFQEJ¾\GVCRQUVWRP÷UK\ÊUM¾XCVLGLÊFčX÷TW

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.
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PROSTĚJOV Pódium Městského
divadla v Prostějově opět zaplní
děti z mateřských škol z celého regionu. Už tento čtvrtek 4. dubna
od 14:30 hodin tam totiž proběhne již jubilejní 20. ročník Prostějovské Mateřinky 2019.
„Chtěl bych pozvat nejen rodiče
a příbuzné vystupujících dětí, ale
širokou veřejnost na toto nádherné
představení při oblastním kole festivalu mateřských škol. Děti na divadelním pódiu představí hudební,
taneční a pohybově-dramatická vystoupení a stejně jako v předešlých
letech se bude určitě na co dívat,“
vzkazuje hlavní organizátor tradiční
Prostějovské Mateřinky Tomáš Jachník. Snad je zbytečné dodávat, že
Večerník bude u toho, ostatně jako
každý rok!
(mik)
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V divadle

Eliška ROBOVÁ
23. 3. 2019 51 cm 3,15 kg
Doloplazy

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

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

BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte na svìtì

děti, pejsci, školství a zdraví

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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O „Sušilku“
je o nìco
vìtší zájem

19

Foto: Michal Kadlec

jsme museli projednat s orgány státní
správy a také Dopravním inspektorátem Policie ČR, Prostějov. Došlo k dohodám se souhlasným stanoviskem
i ze strany dopravních policistů, kteří
si však prosadili drobné úpravy, především co se týká dopravního značení,“
sdělil dále Rozehnal, kterého se Večerník zeptal, co tedy bude hlavní změnou
na zmíněné křižovatce. „Dojde ke změně přednosti v jízdě. Po rekonstrukci
bude hlavní silnicí Říční ulice, kdežto
Tovární bude vedlejší. Na rekonstrukci budeme vypisovat výběrové řízení,
a pokud se nám podaří vybrat zhotovitele stavby, pustíme se do této investice
ještě letos. Pokud ne, navrhneme ji do
rozpočtu na rok příští,“ uzavřel náměstek primátora.

8GNOKPGDG\RGéPÆOÊUVQMFGąKFKéKLGPO¾NQMF[FQFTåÊRąGFPQUV\RTCXCDT\[\O÷PÊUX¾RTCXKFNC

nými změnami zabýval už v roce 2016
jako předseda vrahovického osadního
výboru. Ale zdá se, že letos jsme konečně u cíle a problém nebezpečnosti křižovatky ulic Říční a Tovární vyřešíme,“
oddechl si Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek primátora Statutárního města Prostějova pro stavební investice. „Za
poslední tři roky vzrostla intenzita dopravy mezi odbočkou k OBI a takzvanou ´myší dírou´ téměř čtyřnásobně,
což odhalil nedávný průzkum. Hustota
provozu je natolik vysoká, že v dalším
úseku Říční ulice při křížení s ulicemi
Tovární či Kpt. Nálepky a dále s Vrahovickou ulicí dochází k zácpám na těchto
Michal KADLEC
komunikacích. Naplánovali jsme tedy
„Historie zjištěných problémů uvedené změnu celého projektu rekonstrukce
křižovatky je větší, osobně jsem se mož- křižovatky ulic Říční a Tovární, kterou

8DWFQX÷PQXÆJQMQOWPKVPÊJQFQOWX5WwKNQX÷WNKEKFQUWFRTQDÊJCLÊUVCXGDPÊRT¾EG
-QNCWFCEGLGUV¾NGXPGFQJNGFPW
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Nově postavený komunitní dům v Sušilově ulici je pořád
prázdný. Jak se Večerník byl přesvědčit, místo nových nájemníků se tam
pohybují stavební dělníci. Kolaudace stavby je stále v nedohlednu, ale zájemců o bydlení o něco málo přibylo. „Vyprodáno“ ale není!
„Kolaudace se bohužel stále odkládá kvůli neodkladným stavebním úpravám,
které si vyžádala úprava projektu z důvodu nepřidělení dotace,“ vysvětlil Večerníku Vladimír Průša, jednatel Domovní správy Prostějov. Jak jsme dříve uvedli,
první nájemníci se do komunitního domu měli stěhovat už k 1. lednu tohoto
roku. Magistrát však nebyl úspěšný při žádosti o dotaci, takže původní projekt
museli architekti upravit. Nyní je polovina března a místo nájemníků je zevnitř
slyšet jen hluk stavebního nářadí.
Večerník také jako první před nedávnem informoval o tom, že o bydlení v nově
postavené nemovitosti za 80 milionů korun není ze strany seniorů moc velký
zájem. Není divu, když magistrát nasadil takovou výši nájemného, kterou běžní
senioři nedokáží ze svého důchodu pokrýt. „Nějací zájemci přibyli, dnes jich
registrujeme už devatenáct. Ovšem bytů je k dispozici celkem sedmadvacet,“
upozornil Průša.
Kdy projde komunitní dům v Sušilově ulici v Prostějově konečně kolaudací,
neumí nikdo v tuto chvíli ani odhadnout. „Věřím, že tomu bude co nejdříve,“
zadoufal šéf Domovní správy.
(mik)

PROSTĚJOV Tohle drtivé většině řidičů skutečně hlava nebrala! Poslední tři měsíce překvapily šoféry naplno
fungující semafory na křižovatkách
na vnitřním okruhu v Prostějově.
Proč šlo o překvapení, když světelné
zařízení je samozřejmě jinak velice
potřebné? Protože ještě do předminulého týdne bylo nezvykle v provozu i v sobotních odpoledních a nedělních ranních hodinách. To znamená
i ve chvílích, kdy se na křižovatkách
dala projíždějící vozidla spočítat na
prstech jedné ruky...
„Vůbec to nedokážu pochopit. Jedu,
a jsem na křižovatce ulic Olomoucká
a Vápenice sám. Nikde jinde žádné auto,
žádný chodec či cyklista. Přesto mě na
křižovatce drží červená na semaforu. Proč

proboha je světelné zařízení v provozu
v sobotu ve tři odpoledne nebo v neděli
o půl sedmé ráno a semafory jsou tak
puštěné po celý den? Jednotlivá auta
proto zbytečně stojí a zamořují životní
prostředí. Fakt úplně zbytečně, protože
by se dalo projet úplně v pohodě. Vždyť
například v neděli ráno žádný provoz
v Prostějově není,“ lamentoval Lubomír,
profesionální řidič taxi služby. A nebyl
v posledních týdnech jediný.
Večerník se na tuto „raritu“ přeptal vedoucího odboru dopravy prostějovského
magistrátu. „Ke spuštění semaforů jsme
přikročili na žádost vedení magistrátu
už před Vánoci loňského roku. Tehdy to
vyžadovala aktuální situace. Lidé jezdili
i v ranních hodinách ve velkém množství
do supermarketů v obchodních zónách.

0CMąKåQXCVEGWNKE1NQOQWEM¾C8¾RGPKEGDÚX¾D÷åP÷XGNMÚFQRTCXPÊRTQXQ\1XwGO
D÷JGOXÊMGPFWD[N[UGOCHQT[QFDT\MÚEJTCPPÊEJJQFKPURWwV÷P[×RNP÷\D[VGéP÷
Foto: Michal Kadlec

Proto bylo zapotřebí semafory pustit i tak
brzo ráno. Pokyn magistrátu tedy zněl jasně, a mělo to být jen na zkoušku,“ osvětlil
tento krok Miroslav Nakládal.
Až doteď se tedy testovalo, jaká byla
reakce veřejnosti na fungování světelného zařízení na vnitřním okruhu během celého času víkendových
dní? „Obdrželi jsme několik podnětů,
některé byly kladné, většina však záporných. Dopravní komise města nedávno
celou situaci vyhodnotila a rozhodla se
testovací proces ukončit. Od víkendu
šestnáctého a sedmnáctého března už
semafory na vnitřním okruhu fungují
v normálním režimu jako dřív. To znamená v sobotu dopoledne a v neděli odpoledne,“ předeslal Miroslav Nakládal.
(mik)

larizaci, zveřejňování a propagaci významu
kulturního dědictví, pořádání veřejnosti
přístupných výstav, odborných seminářů,
konferencí a podobně. Budeme u toho,
když se budou řešit specifické problémy
historických sídel, budeme u úpravy či
tvorby právních norem, můžeme spolupracovat s organizacemi a institucemi
s posláním shodným s cíli Sdružení, které
působí v České republice i v zahraničí,“ vysvětlila po svém návratu z Třeboně smysl
účasti města náměstkyně primátora Milada Sokolová, která se sněmu účastnila.

Na jednání byla vyhodnocena soutěž Památka roku 2018, diskutovalo se o další
koncepci činnosti Sdružení. „Prvním větším počinem Prostějova jsou Brány památek dokořán, které ve městě zahajují už
6. dubna. Město se pravidelně připojovalo
k této akci, letos je to poprvé ve větší míře
a já jsem za to ráda. Už dnes máme ohlasy,
že připravované akce jsou pro turisty zajímavé. Prostějov má co nabídnout a já pevně věřím, že turisté si k nám cestu rozhodně najdou,“ uvedla náměstkyně primátora,
která má v gesci kulturu.
(red)

PROSTĚJOV „Jen víc takových návrhů,“ poznamenal na tiskové konferenci po posledním jednání rady
města primátor Prostějova (ANO
2011) František Jura. Konšelé totiž
schválili návrh opoziční SPD Tomio Okamura na vybudování nového dětského hřiště poblíž stávajícího fotbalového ve Vrahovicích.
Děti by tam svůj nový koutek plný
herních prvků měly najít už letos.
„Jako Vrahovičák se tím netajím, naopak se tím chlubím! Do rozpočtu
na letošní rok jsme zařadili a navrhli
vybudovat nové dětské hřiště v rámci
zdejšího fotbalového areálu na pozemku města. Půjde o dětský koutek,
na kterém bude nejen velké pískoviště, ale i houpačky, prolézačky a další
herní prvky. V rozpočtu na tuto investici máme půl milionu korun. Na

tyto akce je pro letošní rok navíc vypsán speciální dotační program, takže
jsme okamžitě sepsali žádost o dotaci.
Pokud bychom takto peníze ušetřili,
nasměrovali bychom je do dalších potřebných investic ve městě,“ prozradil
Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek
primátora statutárního města.
Jak ještě upozornil, radní takto schválili návrh, který vzešel z dílny opoziční
strany SPD Tomio Okamura. „Schválení našeho návrhu radou města beru
s povděkem a jsem rád, že se tak ve Vrahovicích můžeme těšit na zbrusu nové
dětské hřiště. Bude stát v místě, kde se
už nyní scházejí u stávajícího posezení
v bistru mnozí rodiče s dětmi a hřiště
pro ty nejmenší tady velice chybělo. Já
rozhodně nemám problém spolupracovat s vedením města a společně s mým
stranických kolegou Křupkou se snaží-

me být opravdu konstruktivní opozicí.
A rádi předkládáme koaličním partnerům návrhy, které mají smysl a užitečnost pro obyvatele tohoto města,“ řekl
Večerníku Pavel Dopita, jeden ze dvou
prostějovských zastupitelů hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Spolupráci s touto částí opozice
si ostatně na dosud poslední tiskové
konferenci po jednání rady města
pochvaloval také primátor. „Jsme rádi,
že takoví lidé pracují v zastupitelstvu
a předkládají nám smysluplné návrhy.
Nemáme vůbec žádný problém schválit
dobré nápady, ať už je vymyslel kdokoliv. Se zastupiteli z SPD se spolupracuje
skutečně dobře, jen víc takových návrhů, kterým bylo například vybudování
dětského hřiště ve Vrahovicích,“ pronesl
František Jura (ANO 2011), první muž
Prostějova.
(mik)

Radní schválili návrh opoziční SPD

Ve Vrahovicích se těší na nové dětské hřiště

TŘEBOŇ, PROSTĚJOV Sněm Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska proběhl v Třeboni ve dnech
28. a 29. března, kde byl Prostějov společně s Olomoucí a Přerovem zvolen
do dvaačtyřicetihlavého výboru sdružení. Do předsednictva za Olomoucký
kraj sněm vynesl Markétu Záleskou,
náměstkyni primátora statutárního
města Olomouc.
„Členství Prostějova je pro město a turistický ruch velice důležité. Budeme zde mít
možnost podílet se ve větší míře na popu-

aneb když červená svítí nikomu... Čech, Moravy a Slezska

byl zvolen do výboru
Semafory „NA BLÁZNA“ Prostějov
Sdružení historických sídel

kolem Hloučely mezi Tichou a Ohrozimskou vydáno stavební povolení
a přislíbené dotace,“ přináší dobrou
zprávu náměstek primátora pro stavební investice.
Asi nejaktuálnější v plánech pro cyklisty je celková rekonstrukce Vrahovické ulice. Poslední otázka Večerníku
tedy směřovala na tuto lokalitu s tím,
že nás zajímalo, co se v této ulici při rekonstrukci vozovky a chodníků udělá
pro cyklisty? „V této souvislosti dojde
k obnově stávajících metrových cyklopruhů od náměstí Padlých hrdinů až
po autobusové nádraží. Komunikace se
bude v roce 2020 rekonstruovat Olomouckým krajem, který je vlastníkem,“
potvrdil Rozehnal.

zjistili jsme

Pondělí 1. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

Říční bude hlavní, Kolaudace
Tovární vedlejší! se odkládá

3RWYU]HQR=PøQDQDNĆLæRYDWFHYH9UDKRYLFËFK

PROSTĚJOV Chaos mezi řidiči,
kteří projíždějí okolo Sídliště Svornosti ve Vrahovicích a míří buď rovně k dálničnímu podjezdu zvanému
„myší díra“, nebo zabočí doprava do
Tovární ulice, již brzy bude minulostí. Na tamní nepřehledné křižovatce
2TQUV÷LQX FKURQPWLG PC UXÆ RQO÷T[ má totiž skončit tolik proklínané
LGFPQW\PGLJWUVwÊEJUÊVÊE[MNQUVG\GMXG pravidlo přednosti zprava, které
UTQXP¾PÊUQUVCVPÊOKO÷UV[#XÚUVCXDC
dodržovala jen hrstka těch nejzkuFCNwÊEJ×UGMčUGRN¾PWLG

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW šenějších šoférů. Vedení magistrátu
si vědomo nebezpečnosti této křižovatky již na podzim loňského roku
deklarovalo změnu. A dnes se o ní
hovoří už hodně nahlas...

vecerník
á

zpravodajství

milujeme

kého kraje dosahují téměř padesáti
milionů korun,“ shrnula Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně primátora, která
je zodpovědná za dopravu v Prostějově.
Hotové jsou dnes již hlavní úseky
stezek do Bedihoště, Kralic na Hané,
Smržic, Kostelce na Hané i do Žešova, aktuálně se pracuje na propojení
do Určic a Seloutek. „V případě Určické ulice je ale situace složitá v tom, že se
stále nedaří dohodnout s majiteli pozemků na výkupech. Jejich představy
jsou však přemrštěné a my pracujeme
s péčí řádného hospodáře s veřejnými
penězi. Nemůžeme tak přistoupit na
požadavky soukromých majitelů, ale
hodláme s nimi i nadále jednat. Cítíme
nutnou potřebu zejména poblíž azylového domu vybudovat bezpečnou
komunikaci pro chodce a samozřejmě
i cyklisty,“ konstatoval předminulou
středu na tiskové konferenci rady města Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek prostějovského primátora pro stavební investice.
Večerník se jej následně zeptal, zda on
sám považuje současnou síť cyklostezek za dostatečnou. „Prostějov patří
k městům s jejich nejhustší sítí. Kdyby
existoval nějaký srovnávací ukazatel
po celém tuzemsku, určitě bychom se
umístili v nejužší špičce. V současné
době máme postaveno třiatřicet kilo800
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Večerník už mnohokrát deklaroval, že
hodně žádanou cyklostezkou u občanů je ta do Mostkovic. „Podle dostupných informací je na úsek cyklostezky

vybudované cyklostezky v prostìjovì

tive neochota majitelů je městu prodat
za reálnou cenu. Budeme plně využívat
všech vypsaných dotačních titulů na
tuto oblast,“ slibuje Jiří Rozehnal.

 6(),01"7"(
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náklady (v Kč)

metrů cyklostezek a pečlivě se pracuje
na dalších projektech,“ odpověděl Rozehnal.
Zlí jazykové ještě donedávna tvrdili,
že některé cyklostezky v Prostějově
vedou takzvaně „odnikud nikam“,
jsou často přerušované a chybí jejich propojení. Zajímalo nás tedy, zda
současné vedení magistrátu pracuje na
odstranění těchto problémů. „Aktuálně budujeme podjezd pod Olomouckou ulicí a finišuje příprava cyklostezek
v Anenské i Okružní ulici. Pracujeme
na tom, aby byla co nejdříve páteřní síť
cyklostezek dokončená,“ deklaruje námětek primátora.
A jaký je vůbec plán výstavby cyklostezek v Prostějově na nejbližší roky?
„Základní představu mohou občané
získat z mapy cyklostezek, která každý
rok vychází před startem sezóny v Prostějovských radničních listech. Jinak, jak
už jsem zmínil, ještě letos bychom chtěli
zahájit jeden z připravených úseků v ulici
Okružní, v příštím roce plánujeme dokončit celou a přidat i úseky v Anenské
ulici nebo v ulici Pod Kosířem. Připravujeme také cyklostezky na Určice nebo
Seloutky, ale v těchto případech nám
situaci komplikuji výkupy pozemků,
které nejsou v majetku města, respek-

PROSTĚJOV Vedení prostějovského magistrátu rozhodlo o rekonstrukci stojanů na jízdní kola před budovou hlavního nádraží. Má to ovšem
jeden háček. Ve stojanech je šestice
zjevně nepoužívaných bicyklů. Nekompromisní výzva radních z uplynulého týdne musela logicky přijít.
Dlouhodobě uzamčená jízdní kola
musí ze stojanů pryč. „Vyzýváme tímto
majitele dlouhodobě nepoužívaných
jízdních kol uzamčených k bezpečnostním stojanům před budovou hlavního
vlakového nádraží k jejich odstranění,
a to v termínu do patnáctého dubna.

Důvodem je jejich rekonstrukce,“ vzkazuje Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města
Prostějov.
Ve stojanech je víc jak rok uzamčena
šestice kol staršího typu a různých značek. „O tom, že jsou tady již nějaký ten
čas, svědčí například fakt, že některá
mají zcela vypuštěné duše, do dalších se
pustila rez,“ přidal Pospíšil s tím, že jde
o první případ tohoto typu, kdy město
zvolilo uvedený postup.
Pokud si majitelé kol ve zmíněné lhůtě své bicykly nevyzvednou, budou
zámky kol odstraněny a kola převe-
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„V pátek dvaadvacátého března
před čtrnáctou hodinou jel autobus
MHD Prostějov ulicí Žeranovskou.
Z důvodu vyvolaného provozem
musel osmapadesátiletý řidič náhle
zabrzdit, načež ze sedadla na podlahu upadla sedmdesátiletá cestující.
Při pádu utrpěla zranění, se kterým

byla převezena do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších osob
ani ke škodě na majetku nedošlo,“
shrnul nemilý karambol František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Alkohol u řidiče autobusu policisté vyloučili provedenou dechovou
zkouškou. „Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění události jsou
předmětem dalšího šetření dopravních policistů,“ doplnil Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOV Kuriózní, ale vážnou nehodu šetří policisté. V Žeranovské
ulici musel řidič linky MHD prudce zabrzdit, což se neobešlo bez pádu sedmdesátileté seniorky uvnitř vozidla. Ženu odvezla sanitka do nemocnice.

upadla v autobusu

SENIORKA Kam zmizelo ecoTAXI?

Večerníku to nedalo, a tak se rozhodl
trošku zapátrat a zjistit, co za nečekaným
koncem stojí Zavolali jsme na „bývalé“
číslo ecoTAXI a kupodivu bylo stále aktivní. Na druhé straně se však ozval muž
s upozorněním, že není z ecoTAXI, ale
z jiné společnosti. Na otázku, jak je to
možné, zazněla odpověď: „Bohužel zmizelo z Prostějova, protože již společnost
neměla řidiče. V týdnu, kdy došlo k ukončení, odešlo pět šoférů Tudíž na dvě auta
zbyli dva řidiči, což se prostě nedá zvládnout. My jsme jejich číslo převzali, ale vozíme za normální cenu, za jejich ne.“
Udržet nonstop provoz dvou aut a jezdit po Prostějově za cenu 68 korun
by nejspíš bylo hodně ztrátové a dle
dostupných informací se ecoTAXI do
Prostějova už zřejmě nevrátí. „Důvod
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ukončení činnosti v Prostějově udáPROSTĚJOV Mnozí ze čtenářů za- dne na den a tak není divu, že se vy- vat nebudu, v nejbližší době ale návrat
registrovali, že jedna ze známých rojily spekulace. Co se vlastně stalo? neplánujeme,“ potvrdila pro Večerník
společností ecoTAXI už v Prostějově Bude ještě jezdit? Kdo nás odveze za dispečerka z ecoTAXI s tím, že provoz
nepůsobí. Z města zmizela doslova ze 68 korun?
v Přerově a v Olomouci zůstává. (nif)

zena do skladu Ztrát a nálezů prostějovského magistrátu. „Tady mohou
zůstat po dobu tří let a následně se stávají
majetkem města. Pak už je v kompetenci rady, jak rozhodne o jejich dalším osudu,“ předesílá Jiří Pospíšil.
(mik)

Kola pøed
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Prostějov je díky rovinatému rázu
ideálním místem pro cyklistiku. Ve
městě tak najdete množství cyklostezek, které jsou odděleny od silničních
komunikací, což zvyšuje bezpečnost.
„Výstavba probíhá cíleně již několik let,
a to v souladu s Generelem cyklistické
dopravy zpracovaným v roce 2004. Ten
počítá s budováním další sítě cyklostezek a vyřeší postupně propojení centra
města s okolními obcemi, ale i bezproblémový průjezd městem. Dnes už
zahrnuje více než osmdesát kilometrů
tras, v současné době je postupně podle tohoto záměru realizována a připravována řádově polovina, tedy zhruba
čtyřicet kilometrů. Z tohoto dílčího
cíle je již vybudováno třiatřicet kilometrů, na což bylo vynaloženo více než
sto osmdesát milionů korun. Doposud
získané dotace na výstavbu cyklostezek
z Regionálního operačního programu Střední Morava, Státního fondu
dopravní infrastruktury a Olomouc-

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Jsme městem cyklistů, to nám nikdo nesebere. Jízdní kolo vlastní snad každý občan, a i když mnozí
z nás upřednostňují automobily, pořád je po Prostějově
vidět hodně těch, kteří bez bicyklu nedají ani ránu. Co si
budeme povídat, z jednoho konce na druhý je to tímto
způsobem přepravy často i rychlejší než autem. Podle
původního plánu z roku 2004 má magistrát postavit celkem osmdesát kilometrů cyklostezek, dosud jich přitom
stačil uvést do provozu pouze třiatřicet. Jak Večerník zjistil, další úseky propojí především nedostavěné části...

„Patříme k městům s nejhustší sítí stezek pro cyklisty,“
pochvaluje si náměstek primátora Jiří Rozehnal
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Prostějov (mik) - Radní odsouhlasili organizaci prázdninového provozu
mateřských škol. „Jde o každoroční
záležitost, kterou se upravuje provoz
mateřských škol během července
a srpna. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po
projednání se zřizovatelem. Informace bude zveřejněná na přístupném
místě příslušné mateřské školy nejméně dva měsíce předem,“ prozradil
František Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějova.
Zároveň bude zveřejněna informace
o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v době omezení nebo
přerušení provozu. „Během prázdninového provozu je pochopitelně
zajištěno stravování dětí ve školních
jídelnách zřizovaných statutárním
městem Prostějovem,“ doplnil náměstek primátora Jan Krchňavý (PéVéčko).

Školky o prázdninách

Prostějov (mik) - Návrhy na udělení Cen města Prostějova, dotace
do sportu a sociální oblasti a také
výsledky kontroly v kině Metro. To
všechno budou stěžejní body programu jednání Rady statutárního města
Prostějova, které se uskuteční zítra, tj.
v úterý 2. dubna. „Budeme se zabývat návrhy komise pro udělení Cen
města Prostějova. Vybrané laureáty
bychom ale neradi zveřejňovali dříve
než na jednání zastupitelstva v závěru
dubna, na kterém dojde ke schvalovacímu procesu. Dále projednáme dotace do sociální oblasti a další finanční podpory sportovním oddílům do
částky padesát tisíc korun. Na programu bude i schválení rozpočtových
opatření na investiční akce města,
například na rekonstrukci tribuny na
velodromu, rozšíření veřejné zeleně
v Říční ulici a další,“ uvedl prostějovský primátor František Jura (ANO
2011). V rámci úterního jednání rady
města je na programu několik desítek bodů a následující pátek k nim
konšelé sdělí podrobnosti na tiskové
konferenci.

Radní budou jednat

Prostějov (mik) - Od pondělí 1. až
do pátku 5. dubna bude zcela uzavřena místní komunikace v Lidické ulici
v Prostějově. „Délka úplné uzavírky
je zhruba v rozsahu čtyř set metrů
a je vyvolána z důvodu opravy povrchu vozovky po opravě vodovodu. Po
dobu uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné služby
využije okolní komunikace,“ uvedl
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.

Cyklobus i letos
Lidickou èeká uzavírka
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Chřipková epidemie je snad definitivně minulostí. Tedy alespoň doufám,
opíraje se o statistická čísla a sdělení
okresních hygieniků. Když na začátku
února tohoto roku bylo v Prostějově
nejhůř, hovořil jsem o celé problematice detailně s vedoucí epidemiologického oddělení Okresní hygienické
stanice v Prostějově. Eva Kučerová mi
mimo záznam řekla, že největší strach
má z toho, že lidé chřipku přecházejí
a mimoděk tak zavdávají příčinu dalšímu přenášení bacilů. A tím samozřejmě i zvyšujícímu se počtu nemocných.
Zpětně musím uznat, že její obavy
byly zcela na místě. Vím to z vlastní

Říká se, že těhotenství je pro ženu tím nejkrásnějším obdobím.
Upřímně jsem až dosud nechápala proč. Vždyť tento stav způsobuje neustálé pocity nevolnosti a zvracení, abnormální vnímání pachů a spoustu dalších nepříjemností. Naštěstí jde většinou jen o přechodný stav, načež nastává právě to nejkrásnější
období v životě ženy. Jaké to je? Takové, kdy se můžete krmit,
čím chcete a v jakémkoliv množství.
Prvotní návaly po každém jídle, nechuť k němu, případně
jeho úplné vyvrácení zpravidla po třech měsících vystřídají
nekonečné žranice. Je vám dobře, a proto můžete jíst prakticky cokoliv, na co máte zrovna chuť, nebo i na co chuť nemáte. Pořád jíte, všechno, prostě proto, že můžete. A nejen
to.
Kromě toho, že vy jíte všechno a pořád, vám podstrojují
i ostatní. Bez výčitek, že vám zase vyrostl špíček, vám nosí
další a další dobrůtky, přičemž hledí na vaše rostoucí břicho
a dychtivě na něm vybouleniny hledají. A když je najdou, tak
spokojeně přikyvují a pochvalují si, jak pěkně přibíráte. Navíc
když si při každém odchodu z domu s sebou přibalíte svačinku, nikoho to nepřekvapí. A neudivuje je ani, když si ji začnete
chroupat třeba uprostřed divadelního představení. Zase jen
s pochopením a spokojeností přikyvují. Nebo místo toho, aby
se podivovali nad tím, že jdete o půlnoci do ledničky, se ještě
ptají, jestli vám z ní mají něco přinést.
A potom, jídlo v takové fázi těhotenství představuje důležitý
mezník spokojenosti. Protože právě tehdy a jen tehdy, když
se dobře a dosyta najíte, můžete zase normálně fungovat, ale
hlavně v takovém okamžiku nastává absolutní harmonie
s vaším tělem. S klidem a nastalou vyrovnaností můžete vstát
od stolu a přestat myslet na to, že byste nejraději snědli svého
partnera, než zase za hodinu půjdete na další svačinu.
Dospěla jsem tedy k závěru, že bych se chtěla stát slonicí. Sloní
samice je totiž březí dvacet až dvaadvacet měsíců, to znamená
téměř dva roky. Jiný stav, v němž bych se mohla ládovat kdekoliv a kdykoliv, aniž bych řešila svoji váhu nebo uštěpačné
poznámky ostatních, bych si rozhodně ráda prodloužila. Minimálně o těch jedenáct měsíců...

J

e dobře, že máme svobodu slova
a každý z nás má právo na svůj názor,
byť je sebehloupější…
Na druhou stranu každý z nás by měl
ve svém vlastním zájmu hlídat svá slova, aby se nestaly jeho činy. Ty by se totiž jednou mohly stát naším osudem.
Nejrůznější „nadlidé“, kteří před osmdesáti lety jásali nad obsazením zbytků
tehdejšího Československa německou
armádou, by o tom jistě mohli dlouze
vyprávět...

J
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na blázna, zavolají policisty, či dokonce,
že vám někdo zcela nevirtuálně dá přes
hubu. Na webu je to jiné. Tam ostatní urážíte pěkně v teple a bezpečí
svého domova, aniž by vám hrozila
jakákoliv fyzická konfrontace. Navíc se kolem vás ve virtuálním prostoru obvykle vytvoří skupina podobně
smýšlejících, ve které se budete s ostatními předhánět, kdo bude ve svých
slovních útocích rychlejší a nápaditější.
Často přitom budete urážet, nadávat
a vyhrožovat někomu, koho jste nikdy
neviděli, koho absolutně neznáte, kdo
vás nemůže ohrozit a na kom vám nezáleží. Proč? Osobně si myslím, že jde
o jistý druh relaxace, díky níž alespoň
na chvíli zapomenete na své vlastní každodenní problémy. Je to přitom stejně
opojné a zbytečné jako alkohol. Dokáži si dokonce představit, že by lékaři
mohli přijít s doporučením pro některé
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hlupáky se spoustou peněz a volného
času. To by znělo asi takto: Neopíjejte
se v hospodě, raději nadávejte na Facebooku. Uleví se vám a vaše játra vám za
to poděkuji!
tom, že se v tomto ohledu jedná
o trend, nemůže být pochyb.
Potvrzují to i nejrůznější výzkumy.
Podle toho, který nedávno provedli
psychologové z Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
dnes děti „méně experimentují s tabákem, alkoholem i marihuanou
jako před třemi lety. Jestliže dříve
mládež více chodila například do parku,
tam kouřila a pila, dnes zůstává doma
a svůj čas tráví na internetu.“ Je to dobrá zpráva? Nebo naopak špatná? Těžko
říct. Faktem zůstává, že chlastem ani nadáváním na ostatní si ještě nikdy nikdo
své vlastní trable nevyřešil...
sem přesvědčen, že drtivá většina
křiklounů schvalujících například
teroristické útoky na Novém Zélandu by naštěstí nikdy nebyla schopná
převést svá slova v činy. Horší už je, že
o jejich hlasy by mohli zabojovat nejrůznější politici, kteří by jejich „názory“ papouškovali pro svůj vlastní prospěch. Na ně by totiž mohl být posléze
vyvinut tlak, aby své sliby a výhrůžky
také realizovali. Pak by mohl nastat
průser.

Snad u projektu zùstane
Jsem ráda, že se konečně začíná opravovat silnice v Plumlovské ulici. Nejsem
řidička, takže ani pořádně neumím ocenit, co bude právě pro šoféry všech automobilů znamenat zbrusu nový povrch silnice. Ale jako chodkyni mě naopak
velice zajímá, zda v Plumlovské ulici budou zachovány alespoň ty přechody pro
chodce, které jsou tam teď nebo byly před rekonstrukcí. Nechtěla bych totiž,
aby to v naší lokalitě dopadlo stejně jako v Brněnské ulici, kde po opravě zmizely hned dvě bílé zebry a dá teď hrozné práce tyto přechody vrátit na původní
místa. Viděla jsem vizualizaci „nové“ Plumlovské, takže vím, že zde mají zůstat
nejen přechody, ale k nim mají přibýt navíc i ochranné ostrůvky. Tak doufám,
že u tohoto plánu zůstane.
Ludmila Dvořáková, Prostějov
Jednoduché øešení
Jako řadový občan vidím řešení lokality v okolí Společenského domu úplně jednoduše. Město ať opraví celý kulturák do podoby 21. století, dá do pořádku chodníky
a parkovací plochy v okolí a postaví novou tržnici. A velké parkoviště na místě bývalé sodovkárny mezi Wolkerovou a Komenského ulicí? Jednoduše vyasfaltovat
a nechat i nadále ke stejnému využívání. Vím, že toto podle mého jednoduché řešení bude stát velké peníze, ale pořád to bude lepší, než kdyby se zde vymýšlely nějaké
soukromé investice, které, jak jsme viděli v případě Manthellanu, jsou nejisté a bez viditelného výsledku. Jak kulturák, tak tržnice by i nadále měly zůstat v majetku
města, které by se o ně mělo starat.
Jiří Jahelka, Prostějov

Tolik psù na volno!
Jaro vždycky láká k vycházkám do přírody. S manželem jsme minulý
víkend vzali vnoučata a vyšli jsme si k Hloučele. Mám tento kus zeleně
blízko Prostějova ráda, prožila jsem tam kus dětství. Ale co se v těch
místech děje dnes kvůli pejskařům, to je skutečně na pováženou. Nestačili jsme s manželem a dětmi uhýbat rozdováděným psům nejrůznějších plemen, kteří běhali na volno a páníčci se o ně vůbec nestarali.
Zvířata běhala bez jakékoliv kontroly kolem celé Hloučely. A nešlo jen
o malé ratlíky, ale také o vlčáky, dogy nebo rotvajlery. Ptám se, je to normální a může se to? Pochybuji, ale nikde okolo nebyl žádný strážník,
abych si mu postěžovala.
Jitka Cetkovská, Prostějov

Dvì knihy pro hanácké patrioty
Chtěl bych prostřednictvím Večerníku seznámit čtenáře se dvěma knihami, které snad zaujmou každého, kdo má rád Prostějov a jeho okolí. První z nich se jmenuje Řeč a mlčení křížů a seznamuje čtenáře s mikroregionem Prostějov – venkov. Mapuje stručné dějiny všech obcí tohoto mikroregionu a zároveň popisuje
památky, které zde můžeme najít. Obvykle se jedná o mnohdy zapomenuté pomníčky, boží muka, kříže, kapličky, sochy a další znamení ticha srostlá s krajinou.
Tyto památky nikoho neruší, přesto jasně hovoří k těm, kteří z nich umějí číst, podobně jako řidiči dokáží dešifrovat dopravní značky. Druhá kniha nese název Jano
Köhler, z čehož je patrné, že popisuje život a dílo výjimečného člověka světového jména. Tento skvělý malíř pocházející z Brna získal svoji první velkou zakázku na
zámku v Prostějově. Od tohoto okamžiku se pro něj Haná stala centrem tvorby. Mezi jeho nejslavnější dílo pak patří keramické mozaiky Křížové cesty na Svatém
Hostýně. Přeji čtenářům, kterým se dostanou tyto knihy do rukou, aby prožili stejný pocit radosti z obohacení znalostí o krásách Prostějova i celého kraje, jaký
jsem u nich prožil já. Nejen v březnu coby měsíci knihy totiž stále platí, že kniha byla, je a stále bude zdrojem vzdělanosti a kulturnosti a pomocníkem při řešení
životních situací i hledání cest od člověka k člověku.
Arnošt Lejsal, Hrubčice
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eustále slyšíme, že se agresivita
kolem nás zvyšuje. Pokud mohu
soudit, pak fyzické agresivity kolem nás
za posledních několik let naopak výrazně ubylo. I ty kdysi tak oblíbené rvačky skupiny mladíků z různých vesnic
na letních zábavách už téměř vyšly
z módy. Prapor v této záležitosti drží
snad už jen „magoři“ hlásící se k některému ze sportovních klubů. Díky práci
policie je ovšem i mezi nimi skutečných
bitek méně. Jestli ovšem něčeho naopak
výrazně přibilo, pak je to slovní agrese
projevující se na sociálních sítích.
nternet skutečně usnadnil život
v mnoha ohledech. Agresivita je jen
jedním z nich. Vždyť být vulgární a napadat ostatní ještě nikdy nebylo snadnější než nyní! Pokud byste například
na náměstí vykřikovali sprosté nádavky
a výzvy k násilí, riskovali byste minimálně to, že se na vás budou lidé dívat jako
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Tohle téma mě napadlo při sledování reakcí na zprávu o týraných
psech z Konicka.„Nechte toho! Už bylo dost tlachání na Facebooku!
Musíme něco udělat!! Půjdeme a dáme tomu majiteli na hubu!!!“
vyzývala jedna z uživatelek. Její komentář následně zaznamenal
celou řadu „vztyčených palců“ a kladných reakcí. Dokonce se objevila zhruba desítka dalších rozhněvaných žen, které se dušovaly,
že půjdou taky a„ukážou tomu parchantovi co proto“. Přestože se
jednalo o zcela směšné prohlášení odpovídající projevu některých
rozdováděných dětí z mateřské školky, nabízela se v této záležitosti
jedna otázka: mohou se tyto absurdní výhružky někdy naplnit?

PROMĚNÍ SE TLACHÁNÍ NA FACEBOOKU V REÁLNÉ NÁSILÍ?

zkušenosti. U nás v redakci chřipka
a s ní spojené problémy rovněž udeřily naplno. Z mnoha bacilem napadených šel vyležet chřipku pouze
jediný kolega, a to ještě částečně. My
ostatní? Kdepak ležet pod peřinou,
potit se a cpát se vitamíny. Hezky šupky do práce, prskat na ostatní a plácat
se po ramenou, jací jsme hrdinové,
že i přes horečky, střevní potíže a jiné
chřipkové patálie plníme pracovní
povinnosti...
Takže pokud v budoucnu zase budeme upozorňovat na chřipkovou
epidemii v Prostějově, musíme přidat
informaci, že ji také pomáháme „vyrábět“. A neříkejte, vážení čtenáři, že vy
všichni to máte jinak...

6DPLeY\U¿EËPHr1HMNUiVQĘMåtREGREtçHQ\ aneb
CHCI BÝT SLONICÍ
EPIDEMII

Michal
KADLEC

K
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Ahoj všichni,
tentokrát budu možná silně neregionální, leč událost, kterou chci rozebírat, se týká i našeho města. Jedná se mi
o problematiku BREXITU. Řeknete
si možná, co má naše město s brexitem společného. No, pokud chceme
být přízemní, tak nic a můžeme to
nadále jen komentovat u piva, jestliže
se však podíváme dál, tak naplní-li se
ony katastrofické scénáře o tvrdém
brexitu, tak to může zasáhnout spoluobčany turisty, kteří mají rádi Velkou
Británii, případně fanoušky fotbalu,
kteří, ano i z našeho města, jezdí na zápasy Premier League. Uznávám, to se
ještě dá přežít, pak ale tady máme jistě
někoho z podnikatelského sektoru,
kdo s „hrdým Albionem“ dělá nějaký
byznys, a mne osobně také nenechává
chladným to, že třeba školy mají rozjeté projekty v rámci programu Erasmus+, ve kterém hraje i Velká Británie
nemalou roli.
Prozatím se Spojené království Anglie a Severního Irska chová jako
žena, která neví, co chce. Referendum brexit potvrdilo, ovšem britský
parlament totálně odstřelil veškeré
dohody i smlouvy a najednou tady
je možnost tvrdého odchodu Velké
Británie z Evropské unie, který může
připomínat něco ve stylu italského
rozvodu manželství, kdy se pálí mosty a boří domy. Situace je kritická
a opravdu především ekonomický
dopad může být i na náš stát značný.
Samozřejmě že tento brexit je jen
důsledkem dlouhodobé unijní krize,
která momentálně toto společenství
rozkládá zevnitř a není na to potřeba ani žádná vnější síla, a to ať už ze
západu, nebo z východu. Všichni
rozumně uvažující vědí, kdo za krizi
EU a s tím související brexitovou krizi aktuálně může, ta jména jsou průměrně inteligentním jedincům jasná.
V manželství existuje možnost rozvodu shodného, ale také neshodného. Já osobně chci věřit v to, že rozvod Evropskéunie a Albionu bude
shodný,načež dopady na nás všechny
co nejmenší. K tomu nám dopomáhej zdravý rozum.
Marty

MARTYHO
SLOUPEK

publicistika

19022810222

19032910404
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Startuje nový seriál: BĚŽÍM S VEČERNÍKEM

Nikola
(KNKRGPUM¾

Naše redaktorka vyzývá všechny správné nadšence

PROSTĚJOV Už nám začíná trošku lepší počasí, při kterém se dá
podnikat plno venkovních aktivit. Co si budeme povídat, léto se blíží
rychlostí blesku a je nejvyšší čas se sebou něco udělat, pokud chceme vypadat v plavkách dobře a pokud se celkově chceme cítit dobře.
Večerník pro vás přichází s výzvou redaktorky Nikoly Filipenské!
Mladá slečna a nedávný přírůstek naší redakce se rozhodl poprat
nejen s pár kily jakoby navíc, ale především získat vnitřní dobrý pocit.
„Pojďte do toho se mnou!“ vyzývá všechny čtenáře a čtenářky.
„Já teda nevím, jak vy, ale já zaznamenávám protest osobní váhy. Buď se pomátla, nebo vážně všechno to vánoční
cukroví, řízky, bramborový salát a zimní
spánek mi přidaly tukové zásoby. Rozhodla jsem se s tím jednou pro vždy
– kecám, tedy alespoň teď – zatočit. I já,
ostatně jako každý druhý, mám ráda při
takových aktivitách společnost. Tady to
bude muset být na vzdálené podpoře.
Proto teď a tady vyzývám všechny odvážné čtenáře, kteří se sebou chtějí něco
udělat: POJĎME ZAČÍT SPOLEČNĚ
BĚHAT. Na Facebooku jsem vytvořila
skupinu Běhám s Večerníkem a zvu tam
všechny, kteří se budou chtít do výzvy
zapojit, sdělovat si své pokroky a navzá-

metrů či kilometrů. Já osobně používám
Runtastic.

Bìhejte s pøáteli

Pokud se k běhu nemůžete odhodlat, zkuste k sobě přizvat někoho dalšího, s kým se
budete navzájem podporovat a „hecovat”.
Vymlouvat už se poté z běhu nebude tak
jednoduché,jako když na to budete sami.

Jak zaèít? Chùze, nebo bìh?

Pokud jste začátečník, je více než jisté,
že při prvním běhu neuběhnete maraton. Nelamte si s tím hlavu, nikdo učený
z nebe nespadl. Co začít rychlou chůzí?
Nebo chůzi postupně střídat s během?
jem se podporovat! Zvu vás i jako diváky, Vaše tělo si musí zvyknout postupně.
třeba postupem času taky začnete. ZačíPøedevším nesmí chybìt
náme právě teď,“ prokázala značné odtrpìlivost
hodlání a velkou osobní odvahu Nikola
Filipenská, která se od prosince loňského Tohle je ovšem jeden z nejdůležitějších
roku věnuje nejen zpravodajství a kul- bodů. Pokud hned neuběhnete tolik, kotuře, ale také publistice a společenským lik byste si představovali, neztrácejte trpělivost. Vše má svůj čas a platí to i při běhu.
tématům.
Příště uběhnete zajisté o pár metrů dál...

1HzRGVWDUWXMHWH

Co budete potøebovat?

Rozhodně nesmí chybět správná obuv.
Ta je základem správného a „bezbolestného“ běhu. Oblečení by taky mělo být
co nejpohodlnější. Určitě není dobré mít
zbytečně moc vrstev. Doporučit mohu
také stáhnout si chytrou aplikaci do telefonu, která za vás spočítá, kolik jste uběhli

Ménì je nìkdy více...

Začněte s menším cílem, běhat jako začátečník každý den nepřichází v úvahu.
Přetížili byste organismus, a to není vůbec
dobré. Mohlo by vám to akorát znechutit
nadšení do běhu. Ze začátku bude stačit
třikrát do týdne po dvaceti minutách.

Kdy bìhat?

Na tohle je ovšem celkem těžká odpověď. Tady si budete muset poradit sami
a čas na běh si budete muset zařadit do
svého harmonogramu a brát ho jako

součást dne i celého programu. Někomu
se dobře běhá hned z rána, někomu k večeru. Já osobně to mám tak, že raději vyběhnu z rána, jelikož po celém dni v práci
se mi už nechce.

Nezbývá mi nic jiného než vám všem sama sobě - popřát hodně štěstí, pevnou
vůli a mnoho trpělivosti. Komu se nový
styl života s během zalíbí, může společně
s ostatními vyběhnout v červnu napříč
Prostějovem. Běhu zdar!
V příštím čísle si sdělíme prožitky
a zkušenosti z první trasy. Pokud se
máte zájem přidat, stačí se přihlásit
na facebookové stránce BĚHÁM
S VEČERNÍKEM, nebo zaslat e-mail
na adresu: redaktor@vecernikpv.cz,
kde také očekáváme vaše nejen první
zkušenosti s během, rady pro další
čtenáře, případně jakékoliv zážitky.
Nejaktivnějšího běžce a nejvtipnější
příspěvek finančně odměníme!

KARANTÉNA NA GYMPLU e+ROêLêFHPøO\VHOK¿YDWRUJ¿Q\r
SUR]UDGLODĆHGLWHONDPDWHĆLQN\

19032910408

PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník informoval o výskytu spalniček na Gymnáziu Jiřího Wolkera.
Touto nákazou onemocněl jeden
ze studentů, jeho spolužáci se pak
společně s třídním profesorem ocitli v karanténě a v ní doma pokračují
i dnes. Hygieniky monitorovaná
situace se ale postupně vrací do zajetých kolejí.
„Karanténa se týká celé jedné třídy.
Jde řádově o třicet žáků, kteří by měli
podle mých informací zůstat doma
do pondělí prvního dubna,“ popsal
aktuální situaci Michal Müller, zástupce ředitele Gymnázia Jiřího Wolkera.
„Opatření ze strany hygieniků se pak
dotklo také šesti vyučujících. Jedna

učitelka už však obdržela výsledky
vyšetření s tím, že má protilátky, takže
může opět začít učit, ostatní by měli
znát výsledky ve středu. Vzhledem
k tomu, že u nás celkově působí osm
desítek pedagogů, tak to není nic, co
by nějak zásadně ovlivnilo provoz školy a nedalo se zvládnout suplováním,“
doplnil informace o aktuálním vývoji
na škole Michal Müller.
Hygienici zároveň vyvracejí spekulace, že se jedná o epidemické onemocnění. „Nařízená domácí karanténa
je preventivní opatření, rozhodně tu
neřešíme žádnou epidemii. U všech
lidí, kteří přišli do kontaktu s nemocnými, musí být zjištěno, zda byli
očkováni a zda mají vytvořenou do-

statečnou hladinu protilátek. Do té
doby, případně do uplynutí inkubační
doby, která činí jedenadvacet dnů, se
musí zdržovat doma na známé adrese,“ popsala krajská hygienička Barbora Hanáková.
Nejčerstvější zprávy poskytl Večerníku
minulý pátek ředitel GJW, který potvrdil, že situace na škole se kvůli spalničkám brzy vrátí do normálu. „Další případ se už nevyskytl, takže s ohledem
na nejbližší vývoj jsem optimistou. Postupně nám přicházejí příznivé zprávy
o stavu protilátek v těle studentů i pedagogů, kteří nyní procházejí karanténou a již v prvním dubnovém týdnu by
měla být třída zpátky v lavicích,“ sdělil
Michal Šmucr.
(mik)

5VCéÊU¾JPQWVPCJTCéMW

Podle vyjádření oslovených lékařů jsou rotavirové infekce
nejen v tomto období celkem běžné. Lze jim předcházet pouze očkováním. Problém je v tom, že existuje velké množství
kmenů těchto virů, takže ani očkování nezaručuje stoprocentní ochranu. Infekce se šíří nejen stykem s nemocným
člověkem, ale také kontaktem s kontaminovanými předměty,
kterými mohou být například hračky. V námi oslovené mateřince podnikli důkladná opatření, aby šíření infekce zastavili.
„Vše, na co děti sahají, jsme pečlivě dezinfikovali. Využívali
jsme k tomu speciální přípravky nebo třeba i horské slunce.
Rodiče jsme na danou situaci upozornili, mnozí z nich si potomky raději nechali doma,“ přidala zástupkyně mateřinky.
0GOQEPKEGRQéV[RąÊRCFčMQNÊUCLÊ

V prostějovské nemocnici se s rotaviry setkávají poměrně často, počet případů přitom neustále kolísá. Jejich výskyt by dle
aktuálních informací neměl být výrazně zvýšen. „Na infekčním oddělení prostějovské nemocnice evidujeme v uplynulých týdnech standardní počet pacientů s tímto typem obtíží,“
zareagovala na dotazy Večerníku Lucie Drahošová, tisková
mluvčí společnosti Agel, která prostějovskou nemocnici provozuje.
(mls)

19031210271

kvùli spalnièkám by mìla brzy skonèit

➢ z titulní strany

PROSTĚJOVSKO Jak známo, rotaviry jsou vysoce nakažlivé. Postižení mají silný průjem, zvracejí, bolí je břicho, nemohou pít a vstřebávat základní minerály. Nelze
se divit, že mnozí z nich končí na nemocničním lůžku.
Dětem totiž zcela reálně hrozí dehydratace.
„Bylo to hodně náročné. Syn zvracel dva dny a dvě noci. Dá se
říci, že pozvracel celý dům. Nutila jsem jej, aby pil, ale jakmile
do sebe něco dostal, už zase potřeboval kbelík,“ svěřila se Večerníku jedna z prostějovských maminek s tím, že nemoc řádí
všude v jejím okolí.
Onemocnění se šíří zejména v dětském kolektivu. „U nás ve
školce byly postiženy asi čtyři děti. Pokud vím, tak jedna dvouletá holčička byla opravdu hospitalizovaná v nemocnici. Rodiče
s ní šli v pátek k lékaři, který jim řekl, ať to zkusí vydržet. V pondělí pětadvacátého března už byla tak dehydrovaná, že putovala
rovnou do špitálu. Navíc se u ní objevily komplikace spojené
s další bakteriální infekcí. Skončila pod bedlivým dohledem
lékařů, měly jí dokonce i selhávat orgány,“ prozradila nám ředitelka jedné z mateřských škol na Prostějovsku, která z důvodu
ochrany dětí nechtěla být jmenovaná.
Podle informací Večerníku byla na tom opravdu mizerně a odehrával se skutečný boj o život. Aktuální stav se nám ovšem do
uzávěrky vydání nepodařilo zjistit.
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JASNÝ VERDIKT:

PROSTĚJOV Celosvětově mediálně sledovaný případ přepadení dvojnásobné wimbledonské vítězky Petry Kvitové nakonec vyřešil policejní útvar pro
odložené případy TEMPUS. Přestože během roku
2017 vyšetřovala prostějovská a následně i olomoucká krajská policie stovky podnětů občanů,
k žádným výsledkům šetření nevedlo. Nepomohlo
ani vypsání půlmilionové odměny pro toho, kdo
policii přivede na stopu pachatele. Kriminalistům
ze skupiny Tempus však nakonec pomohl náhodný tip, který je přivedl až k Radimu Žondrovi...
V případu krvavého přepadení Petry Kvitové tak
na začátku roku 2018 nastal zlomový obrat.
Připomeňme si nyní nejdůležitější
okamžiky celého případu.
20. 12. 2016: Mezi osmou a devátou hodinou ranní přepadává lupič s nožem v ruce Petru Kvitovou v jejím bytě v Jezdecké ulici v Prostějově. Když se tenistka bránila, pořezal ji
na prstech levé ruky. Kvitová mu nabízí deset tisíc korun,
které nemaskovaný muž přijal, byt se zraněnou tenistkou
následně opouští.
20. 12. 2016: Týž den hráčka prostějovského TK Agrofert
podstupuje čtyřhodinovou náročnou operaci šlach a nervů
na dlani levé ruky.
Leden 2017: Týden po přepadení a úspěšné operaci pomáhá Kvitová kriminalistům sestavit identikit pachatele.
Ona sama si je z více než osmdesáti procent jistá shodou
podobizny se skutečným lupičem.
Leden – únor 2017: Prostějovští kriminalisté vyslýchají
desítky svědků a také těch, kteří by mohli přicházet do úvahy jako možní pachatelé. Tenisový klub v Prostějově vypsal
odměnu ve výši 100 000 korun pro toho, kdo policii přivede k pachateli.
Březen 2017: Tenisový klub zvýšil odměnu na 500 000
korun, policisté však stále ve vyšetřování tápou a celý případ přepadení Petry Kvitové si přebírá Služba kriminální
policie a vyšetřování Krajského ředitelství Olomouckého
kraje.
22. srpna 2017: Petra Kvitová zveřejňuje snímek své dlaně
s pořezanými prsty, kterou pár hodin po přepadení pořídili lékaři těsně před operací. Z fotografie se doslova zvedá
žaludek...
8. 11. 2017: Krajští policisté oficiálně oznamují, že případ
přepadení dvojnásobné wimbledonské vítězky odkládají.
I přes desítky podnětů od občanů a vypsanou půlmilionovou pokutu se nepodařilo zjistit nic, co by vedlo k pachateli.
Leden 2018: Zásadní tip dostává policie na začátku roku
2018. Případ se znovu otevírá, ale přebírá si ho speciální
vyšetřovací skupina TEMPUS z Generálního ředitelství
Policie ČR v Praze.
22. 5. 2018: Jako důvodně podezřelého zatýkají kriminalisté tehdy dvaatřicetiletého Radima Žondru. Těsně poté
policie zveřejnila informaci, že na tohoto muže „sedí“ pachové stopy zajištěné v bytě přepadené tenistky.
24. 5. 2018: Chodby Okresního soudu v Prostějově jsou
plné novinářů a členů televizních štábů. Má se tam uskutečnit vazební řízení s Radimem Žondrou. To se nakonec
koná na utajeném místě mimo Prostějov.
Květen – červen 2018: Petra Kvitová útočníka Žondru
bezpečně poznává při sérii rekognicí. Na policii na něj ukáže nejprve na fotografii, pak při osobní rekognici.
5. 11. 2018: Státní zástupce obžaloval Radima Žondru
z vydírání a porušování domovní svobody s dvanáctiletou
trestní sazbou.
18. 12. 2018: U Krajského soudu v Brně probíhá první
přelíčení. Žondra od začátku vinu odmítá a tvrdí, že v době
činu byl na stavbě v Napajedlech.
8. - 9. ledna 2019: Druhý díl soudního přelíčení probíhá
stále bez Petry Kvitové. Ta je v tu chvíli na turnaji v Austrálii, se soudkyní Dagmar Bordovskou je však dohodnuta,
že v únoru k soudu dorazí i ona a bude vypovídat. Žondra
prostřednictvím své obhájkyně Lucie Nejedlé předvolává
mnohé svědky, kteří mají potvrdit Žondrovo alibi. Žádný
přesvědčivý důkaz z jejich výpovědí ale nevyplyne.
5. února 2019: Petra Kvitová přijíždí do Brna, v budově
krajského soudu je vyslechnuta odděleně od obžalovaného Radima Žondry. Při výslechu potvrdila svoji původní výpověď a dopodrobna popsala své přepadení z 20.
prosince 2016. Žondru poznala i u soudu. Obhajoba
žádá povolení, aby obviněný mohl podstoupit detektor
lži a zároveň podává námitku proti podjatosti soudu. Tu
posléze odmítne Vrchní soud v Olomouci jako neopodstatněnou.
26. března 2019: Krajský soud v Brně posílá Radima Žondru na osm let do vězení. Přepadení Petry Kvitové pouze
překvalifikoval jako těžké ublížení na zdraví.

BRNO Případ tenistky Petry Kvitové
z roku 2016 je zřejmě definitivně
uzavřen. U Krajského soudu v Brně si
obžalovaný Radim Žondra vyslechl v útrý 26. března rozsudek, podle něhož
je vinen. Za těžké ublížení na zdraví a porušení domovní svobody má strávit
osm let ve vězení se zvýšenou ostrahou. Soud zároveň zrušil předchozí rozsudek z jiného případu, který poslal amatérského fotbalistu ze Ptení do vězení na
2,5 roku. Verdikt není pravomocný, obě strany se proti němu mohou odvolat
k Vrchnímu soudu v Olomouci. Stejně jako předchozí stání, i tentokrát sledoval
Večerník vše přímo v síni brněnské budovy...
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC

Čtení listinných
důkazů bylo dlouhé
Před začátkem úterního přelíčení nebylo nikomu jasné, zda ten samý den padne
rozsudek nebo jestli předsedkyně senátu
Dagmar Bordovská jednání opět odročí na
jiný termín. Během dopoledních hodin se
zdlouhavě četly listinné důkazy, ke kterým
měl připomínky především obviněný Radim Žondra, ale i jeho prostějovská advokátka Lucie Nejedlá. Například z vyplynulo,
že kriminalisté zajistili Žondrovu pachovou
stopu na límci teplákové bundy Kvitové.
„Z daktyloskopie naopak žádné relevantní
informace nebyly zjištěny,“ četla soudkyně
Dagmar Bordovská. Právě Žondra trval na
přečtení protokolu o zjištěných pachových
stopách. „Na límci bundy napadené byla
zjištěna shoda,“ uvedla Bordovská. Žondra
však upozornil, že pachové stopy mu byly
odebrány 22. května a nikoliv den poté, jak
uvádí protokol. „Poškozená ve zmíněné bundě cestovala přes půl republiky a odevzdala
ji až po dvanácti hodinách od spáchání činu.
Byly porovnávány tři stopy a jen jedna byla
pozitivní,“ namítal. Podle něj policie navíc při
odběru pachové stopy porušila vlastní interní
předpisy. Napadl i konstrukci pachového snímače, který policie používá.

Kamery nikoho
nezachytily
Během dopoledne si ovšem i soudkyně ze
čtených protokolů povšimla jedné zvláštní
věci. „Kamerové záznamy Žondru ani jeho
auto před domem v Prostějově a v jeho okolí v době spáchání činu nezachytily,“ pronesla doslova Dagmar Bordovská. Žondra
vzápětí prohlásil, že za vším je komplot. „Se
svědectvím proti mně vystoupil člověk, který byl zadržený pro jinou trestnou činnost
a chtěl si tak vylepšit vlastní pozici u policie
i soudu. Je to na mě ušitý na míru. A jak se
tam někdo mohl dostat, když na kameře
u vchodu nic není? Poškozená uvedla, že na
ni pachatel zazvonil. Nejenže tam nejsem

nikde já, ale ani kdokoli jiný?!“ ptal se soudkyně Žondra.

Motiv zůstává utajen,
Žondra mluvil i o sexu
Soudu se během celé série přelíčení nepodařilo přijít na kloub další záhadě. Co vůbec
pachatel po Petře Kvitové chtěl? „Motiv činu
nezjistila ani policie a záhadou je i pro mě.
Ten, kdo slečnu Kvitovou přepadl, musel být
buď naprostý amatér, nebo blázen. Nechtěl
hned peníze, ty mu přece poté, co byla pořezána na ruce, nabídla sama poškozená. Jak to
tedy bylo? Ten, kdo to udělal, a já to rozhodně
nebyl, mohl mít v hlavě i nějaké plány na sex.
Neumím si to vysvětlit,“ hovořil Radim Žondra ve chvíli, kdy mu soudkyně dala slovo.

Závěrečné řeči trvaly
přes dvě hodiny
Soudkyně prohlásila dokazování za skončené těsně po jedenácté hodině a tehdy nastal
čas na závěrečné řeči. Státní zástupce Ivan
Hrazdira zdůraznil, že Petra Kvitová pachatele při rekognici poznala. „Celou dobu vypovídala konzistentně a stejně,“ řekl. Připustil ale,
že žaloba není schopna přesně říci, co vlastně
pachatel po poškozené chtěl. „Po poškozené
něco požadoval, s nožem u krku. Došlo přitom ke zranění. Proto jsme kvalifikovali čin
jako vydírání,“ objasnil Hrazdira. Zmocněnec
tenistky Lukáš Trojan prohlásil, že Žondra
uvádí jako alibi fakt, že byl na stavbě několik
desítek kilometrů daleko. „Zrovna byl kontrolní den, pořizovaly se tam fotografie, ale
na nich nikde obžalovaný není. Stavební deník také o jeho přítomnosti nehovoří. Není
žádný přímý důkaz, který by prokázal, že na
stavbě byl,“ zdůraznil. Podle něj stejnou obhajobu Žondra používal i ve svých minulých
kriminálních případech, kterých se dopustil
na seniorech. „Hájil se vždy stejně, že byl
v práci na stavbě. Jeho obhajoba je pořád stejná,“ upozornil Trojan.
Obžalovaný Radim Žondra tvrdí od začátku,
že nikdy nepřišel s poškozenou Petrou Kvitovou do styku. „Videozáznamem dokládá, že
byl noc předtím u své přítelkyně. K samému
činu nemá žádný vztah,“ prohlásil Hrazdira.
Alibi mu prý zabezpečuje jeho přítomnost na
pracovišti v Napajedlech. Policie zajistila příslušné doklady, které by tuto skutečnost potvrdily. „Ze stavebních deníků nic takového
ovšem nevyplynulo,“ zdůraznil poněkolikáté
státní zástupce Hrazdira, který pro Žondru
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Foto: Michal Kadlec

požadoval trest na horní hranici sazby. „Obžalovaný se dopustil jednání ve zkušební době.
Zdá se, že se nepolepšil. Mám za to, že soud
má zvážit jeho potrestání v horní polovině
trestní sazby, navíc se zvýšením o třetinu. V trvání kolem dvanácti let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou,“ uzavřel žalobce.

Je Žondra blázen?
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Hodně dlouhou řeč měla na závěr obhájkyně
Radima Žondry Lucie Nejedlá. Ta považuje
důkazy proti svému mandantovi nadále za
nevěrohodné a popřela, že by při schůzce se
svědky obhajoby došlo k ovlivňování svědků.
„Ve spise se již jejich výpovědi nacházely, nebylo tedy co porušovat,“ poznamenala. Zároveň zpochybnila průběh policejní rekognice,
při které Kvitová Žondru poznala. „Neměla
rozhodně proběhnout podle fotek, ale přímo in natura. Osoba podezřelá z činu již byla
policii známa a mohla být zajištěna. Policie
tak mohla zajistit vyšší spolehlivost důkazu,“
namítla obhájkyně. Nejedlá nesouhlasila ani
s důkazy pachovými stopami. „Oblečení přišlo do styku s více osobami. Pachové stopy na
mikině i na tričku byly zajištěny v bytě, kde se
pohybovalo hodně lidí. Teprve až poté, kdy
poškozenou ošetřili lékaři, přišli policisté, až
pak odebral technik vzorky pachových stop
a daktyloskopické stopy,“ namítla advokátka.
Své slovo k závěrečné řeči dostal i sám Radim
Žondra. Ten však zopakoval stejnou písničku se svým „hodnověrným“ alibi, že v době
spáchání činu byl na stavbě v Napajedlech.
„Kdybych měl přepadnout slečnu Kvitovou
já, nedělal bych to tak amatérsky. Všichni víte,
že mám kriminální minulosti. Ano, přepadával jsem a olupoval starší lidi. Nikdy bych
ale nešel krást bez maskování. A myslíte si,
že bych šel někoho přepadnout do domu,
který je vzdálen od sídla policie jen pár stovek
metrů? To bych musel být blázen,“ prohlásil
kromě jiného Žondra.

hodině. Právě od této dámy si Radim Žondra vyslechl nekompromisní trest v podobě
osmi let vězení v nápravném zařízení se zvýšenou ostrahou! „Soud zhodnotil výpověď
poškozené Kvitové jako zcela věrohodnou
a konzistentní. Při rekognici se byla schopna
vyjadřovat detailně a jasně,“ uvedla soudkyně a zároveň potvrdila, že výpověď tenistky
a skutečnost, že útočníka poznala při rekognici, jsou jediné důkazy proti Žondrovi.
Naopak za nevěrohodná označila soudkyně
svědectví lidí ze stavby, na které obviněný
údajně v den napadení pobýval. „Je naprosto
vyloučeno, aby zranění vzniklo jinak, než je
popsáno poškozenou Kvitovou. Nemáme
o tom žádné pochybnosti, vylučujeme, že by
si takové zranění mohla způsobit sama. Osm
týdnů musela na ruce nosit dlahu a dalších
pět měsíců nemohla provozovat svoje povolání profesionální tenistky. Neměla žádný
důvod něco zamlžovat, říkat nepravdu. Její
výpověď je v souladu s lékařskými zprávami
i znaleckými posudky,“ konstatovala předsedkyně senátu Dagmar Bordovská.
Soud nakonec Žondrův čin překvalifikoval.
Podle soudkyně se nepodařilo prokázat vydírání, šlo ale o těžké ublížení na zdraví. V tomto
případě Žondra spadal do nižší trestní sazby,
hrozilo mu od tří do deseti let vězení. „Soud
uložil trest v horní polovině sazby proto, že
Žondra se činu dopustil, když byl v podmínce, v minulosti byl navíc potrestán za obdobRozsudek byl
né trestné činy. Nespatřila jsem žádné polehčující okolnosti,“ odůvodnila svůj verdikt.
nekompromisní
Žondra a jeho obhájkyně si po vynesení
„Jménem republiky,“ zaznělo v soudní síni rozsudku nechali lhůtu na rozmyšlenou.
z úst předsedkyně senátu Krajského soudu Žalobce se k výši trestu rovněž nevyjádřil.
v Brně Dagmar Bordovské těsně po čtrnácté
Rozsudek tak ještě není pravomocný.

e3HWUDWRXæYËWHóY$PHULFHYVW¿Y¿r „Rozsudek není správný,“
SĆHGQHVOPOXYêËWHQLVWN\.DUHO7HMNDO hlesla obhájkyně Nejedlá

/NWXéÊVGPKUVM[2GVT[-XKVQXÆPGUMTÚXCNX×VGTÚ
X$TP÷UXQLKURQMQLGPQUV Foto: Michal Kadlec

BRNO Tentokrát se jen na pár desítek
vteřin u novinářů po vynesení rozsudku zastavil tiskový mluvčí Petry Kvitové Karel Tejkal. V jeho tváři se zračila
spokojenost. Už v soudní síni vedle
redaktora Večerníku psal Kvitové do

Miami textovou zprávu, že Žondra má
jít sedět na osm let do kriminálu.
„My ten rozsudek bereme na vědomí, k výši
trestu bych se nechtěl nijak vyjadřovat ani
o něm spekulovat, zda je dostatečný, nebo
ne. Jsme s Petrou ve spojení. Ona teď ve
Spojených státech vstává, má informace,
jak to tady dopadlo. Je nezbytné dodat, že
je spokojená, protože obžalovaného sama
při rekognici poznala, označila jej jako
muže, který ji napadl. Pro Petru ten případ
končí, pro ni je zásadní, že tady podala svou
svědeckou výpověď,“ uvedl po vynesení
rozsudku Karel Tejkal. Jak ještě Večerníku
prozradil, Kvitová si teď určitě oddechne.
„Může se nyní konečně soustředit jen na
tenis a svůj osobní život.“
(mik)

BRNO Dosud byla středem pozornosti novinářů a televizních reportérů. Advokátka Radima Žondry Lucie Nejedlá je známá svým negativním postojem k postupu
policie a soudu v tomto případě a vždy to před médii
dávala najevo. Nyní však ze soudní síně zástupy novinářů minula oklikou...
„Bez komentáře,“ zmohla se jen na toto kratičké prohlášení prostějovská obhájkyně nepravomocně odsouzeného Radima
Žondry. Tři dny po rozsudku však Večerníku přece jen
řekla pár slov. „Nejsme s klientem spokojeni. Máme
za to, že verdikt paní soudkyně je nesprávný a v naprostém nesouladu s důkazy, které jsme předložili,“
posteskla si Lucie Nejedlá.
Zda se ve prospěch svého klienta hodlá odvolat, však
zatím nepotvrdila. „Na to je čas, máme osmidenní .WEKG0GLGFN¾QFEJ¾\GNC\GUQWFPÊUÊP÷
lhůtu po doručení písemného odůvodnění rozsud- XKFKVGNP÷\MNCOCP¾2ąKRTCXWLGRTQUXÆJQ
ku,“ utrousila prostějovská advokátka.
(mik) MNKGPVCLKåQFXQN¾PÊ" Foto: MIchal Kadlec
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Přijďte a vyberte si ten pravý dárek pro vás!

Dárky pro malé i velké!

Další partneři budou odhaleni ...

Pravidla pro vydání daru a slosování o hodnotné ceny:
x Slosování probìhne pod dohledem èlenù redakce a nejménì dvacítka
pøedplatitelù získá hodnotné ceny.
x 'iUN\EXGHPRçQpY\]YHGQRXWGRĀHUYQD
QDSR]GęMåtSRçDGDYN\QHEXGHEUiQ]ĨHWHODGiUHNQHPXVtEìWY\GiQ
x 'iUHNQHQtPRçQpY\PiKDWSUiYQtFHVWRXDQLDOWHUQDWLYQęSOQLWYSHQę]tFK
x Poøadatel akce „dárek k pøedplatnému a slosování o hodnotné ceny“
si vyhrazuje právo koneèného rozhodnutí související s konáním akce.
x 3ĨLSĨHY]HWtGiUNXSĨHGSODWLWHOXYHGHMPpQRQDNWHUpMHSĨHGSODWQp
]DYHGHQRDXKUD]HQRXSODWEXGRORçtSĨtMPRYìPGRNODGHPQHER
dokladem o zadání pøevodu platby.
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„ZELENÁ OÁZA“ U ČEHOVIC
SE
OPĚT
MĚNÍ
V
POUŠŤ
Vyčištění potoka napájejícího jezírka není v plánu

ČEHOVICE Měla to být „zelená oáza uprostřed suchých polí“.
Aktuální stav jezírek vybudovaných před čtyřmi lety nedaleko
Čehovic ovšem má k tomuto ideálu poměrně daleko. Dle místních by situaci pomohlo vyčištění potoka, který má mokřad
napájet. K tomu se ovšem nikdo nemá... Šlo v tomto případě
tedy jen o to utratit peníze z dotací a o nic dál se nestarat?!

pravdu. Navzdory faktu, že aktuálně
bylo po jarním tání, jezírka zela prakticky prázdnotou. Přestože voda v Malém
potůčku u cyklostezky nějaká tekla,
jeho koryto před ústím do jezírek bylo
vyčistit potok, který pramení u Prostě- skutečně tak zanesené bahnem a traviPŮVODNÍ
jova, teče podél cyklostezky a jezírka na- nami, že až k nim prostě nedotekla.
ZPRAVODAJSTVÍ
pájí. Ten je totiž zcela zanesený. Působí
Dle autorù
to na mě tak, že zde někdo chtěl utratit
pro Večerník
MHSURMHNWÖVSÈvQÙ
peníze a už se nestará o to, co s tím bude
Martin ZAORAL
dále,“ vyjádřila se pro Večerník jedna Náklady na vybudování mokřadů a rez obyvatelek nedaleké obce Bedihošť, vitalizaci říční krajiny činily 1,8 milionu
Byl to výborný nápad. Mokřad a jezírka která na místo podnikala pravidelné korun, většinu z nich pokryla dotace.
u Čehovic na chvíli lidem žijícím v čistě vycházky se psem po blízké cyklostez- „Aktuální stav mokřadů známe. Agentuzemědělské krajině připomněly, jak vy- ce. „Také by stálo za zvážení, zda jezírka ra ochrany přírody a krajiny stav sleduje
padá příroda. Poprvé do zrevitalizované neměla napájet nedaleká Vřesůvka, kde a kontroluje. Lokalita je v lepším stavu
krajiny mohli vyrazit na jaře 2015. „Bylo teče mnohem více vody,“ přidala žena. než okolní území, kde zásahy neproběhto tu krásné, kvetly lekníny, rostl rákos.
ly,“ reagoval na dotaz Večerníku Jiří Káňa
Voda kaskádově přetékala z jednoho je- Jak to vypadá na místì? z neziskové společnosti Arnika, která celý
zírka do druhého, nyní je to ovšem celé Když jsme se v uplynulých dnech vy- projekt připravila.
zdecimované. Přitom by stačilo málo: pravili na místo, museli jsme jí dát za Onen stav mokřadů podle Káni není
kritický a během celého roku se pochopitelně mění. „Příčinou vysychání není
zanesení potoka, ale extrémní sucha,
která jsou důsledkem klimatické změny
a při kterých vysychá celý Malý potůček,“
dodal pracovník, který rovněž odmítl
možnost, že by jezírka mohla napájet
Vřesůvka. „Bylo by to velmi náročné,
protože v daném místě se říčka nachází
až o několik metrů níže než okolní niva.
A voda, jak známo, do kopce neteče,“
vysvětlil Káňa, podle něhož není nutné
ani bagrování potoka. „Koryto přirozeně mění svůj tvar i průběh, ale případné
ukládání sedimentů vodu nezastaví. Po8OQMąCFWD[UVGPCX\FQT[V¾PÊJNGFCNKXQFWOCTP÷
Foto: Martin Zaoral
kud jí bude dostatek, cestu si určitě nejde.

NA VÁŠ NÁMÌT
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Foto: Martin Zaoral

Dodatečný nápravný zásah není nutný, kterého plní funkci lokálních biotopů.
jakmile zaprší, krajina opět ožije,“ míní Pokud ovšem dlouhodobě nemají dozávěrem svého vyjádření.
statečný přítok, pak přirozeně vysychají.
Úpravy Malého potůčku PMO ovšem
Chystají brigádu
neplánuje. „Je to neupravovaný vodní
Tento přístup se ovšem místním nelíbí. tok, u kterého nejsou žádné technické
„Stačilo by, kdyby vyčistili aspoň padesát zásahy v podobě bagrování a dalších
metrů potoka! Blíž k Bedihošti totiž žádoucí. Takové vodní toky ponechávoda je. Chystáme brigádu a chceme váme přirozenému vývoji,“ uzavřel
to udělat sami. Náš starosta nám slí- Chmelař.
bil, že nám na to půjčí i mechanizaci,“
Jak se vìci mají?
prozradila nám žena, která Večernik na
celou situaci upozornila. Malý potůček Nelze si nevšimnout diametrálního rozje v majetku Povodí Moravy (PMO). dílu v tom, jak vidí aktuální stav mokřaPodle vyjádření jeho tiskového mluv- du místní lidé a jak zástupci neziskové
čího se na tento státní podnik ve snaze organizace, kteří tento jistě bohulibý
řešit zmiňovaný problém dosud nikdo projekt připravili. Pokud člověk zavítá
neobrátil. „Příčinou současného stavu přímo na místo, musí uznat, že vyčištětůní je dlouhodobé sucho, podobnou ní by Malému potůčku určitě prospěsituaci zaznamenáváme v řadě tůní lo. Zda by pomohlo i k opětovnému
a mokřadů v celém povodí od roku a dlouhodobému naplnění jezírek
2015, kdy sucho udeřilo v plné síle,“ vodou, to však nikdo zaručit nemůže.
uvedl dále Petr Chmelař. Dle něj opat- V tomto ohledu má rozhodující vliv
ření jako tůně a mokřady mají svůj efekt počasí, konkrétně pak množství srážek,
v období krátkodobého sucha, během které nemůže nikdo z nás ovlivnit.

Němčice nad Hanou (mls) - Areál bývalého OSP v Masarykově
ulici v Němčicích nad Hanou by
se měl dočkat rekonstrukce. Vedení Němčic nad Hanou zjišťuje
současný stav objektů a zároveň
schválilo peníze na vypracování
projektové dokumentace na opravu celého areálu. Po rekonstrukci
by v něm měly sídlit nově zřízené
technické služby města.

Hledají øeditelku
Kralice na Hané (mls) - Městys
Kralice na Hané vyhlásil konkurz
na ředitelku či ředitelé místní mateřinky. Ta by měla nahradit Libuši
Vrbovou, která se stejného postu ujala před pěti lety. Jedna z celkem čtyř
neúspěšných kandidátek tehdy upozorňovala na fakt, že nová ředitelka
má měsíc před nástupem do funkce
odejít do starobního důchodu. Libuše Vrbová kontrovala tím, že kvůli
věku nelze nikoho z uchazečů diskriminovat. V té době se za ni postavil
i někdejší šéf prostějovského odboru
školství František Říha.

Poøídí kamery
Brodek u Prostějova (mls) - Nový
kamerový systém na dohlížení veřejného pořádku plánují pořídit v Brodku u Konice. Městys v této souvislosti žádá Olomoucký kraj o dotaci.

9VRXWĨÿL5R]KOHGQDURNX
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Foto: www.ceskatelevize.cz

od různých dárců sešlo zhruba
třicet tisíc korun, asi osm již z něj
bylo vybráno.
„O zřízení transparentního účtu
nás požádala redaktorka pořadu
Černé ovce,“ prozradil Večerníku starosta Krumsína Jaroslav
Střelák, jehož jsme se zároveň
zeptali, zda Miloš Kohout není
příbuzným od známé podvodnice Marty Ahmed Abdelkarim.

Tmou proti zmìnám klimatu
Protivanov(mls) - Uplynulou sobotu se Protivanov na hodinu ponořil do
tmy. V obci bylo od půl deváté večer
zhasnuto veřejné osvětlení i nasvícení
budov. Nejednalo se ovšem o poruchu. Protivanov se tímto způsobem
zapojil do celosvětové kampaně na
ochranu klimatu Hodina Země.

Chtìjí opravit OSP

V Krumsínì se skládají
QDSRVWLzHQÅho
KRUMSÍN Na vozíku a téměř bez peněz. V takové situaci se
ocitl osmatřicetiletý Miloš Kohout z Krumsína, který má zároveň české a slovenské občanství. Slovenská republika mu
ovšem již nějaký čas nevyplácí sociální dávky do České republiky. O jeho příběhu vznikla obsáhlá reportáž odvysílaná nedávno v České televizi v rámci cyklu Černé ovce. Na její podnět se obec rozhodla uspořádat veřejnou sbírku.
na péči v ČR, ten mu
Martin ZAORAL příspěvek
však byl odebrán.
Miloš Kohout žijící v Krumsíně Miloš Kohout přitom vzhledem
pochází ze slovenského Tren- ke svému postižení potřebuje
čína. Závažnými zdravotními péči někoho dalšího. V současné
problémy trpí již od svého naro- době se o něj stará maminka. Pození. Dlouhodobě není schopen kud by se ovšem s ní něco stalo,
se o sebe postarat. Po přestěho- bez příspěvku na péči by muže
vání do České republiky přišel nevzalo žádné specializované
o příspěvek na péči, který na zařízení. S pomocí přispěchala
Slovensku pobíral. Zůstal mu v polovině února obec Krumsín,
pouze nevysoký invalidní dů- která zřídila transparentní účet
chod vyplácený slovenskou stra- u Komerční banky. Za zhruba
nou. Nějaký čas rovněž pobíral půldruhého měsíce se na něm
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Ta byla za četné podvody k nepodmíněnému trestu odsouzena
nejprve na Slovensku a nedávno
ji do vězení poslal i prostějovský
soud. „Je to její bratr. Nicméně
peníze zaslané na transparentní
účet by rozhodně neměly být
využity na pokrytí jejích dluhů,
ale pouze na péči o zdravotně
postiženého,“ ubezpečil případné dárce Jaroslav Střelák.

Transparentní účet obce Krumsín je zřízen u Komerční banky a.s. Název účtu je: OBEC KRUMSÍN - MILOŠ
KOHOUT. Číslo účtu: 115-8721750297/0100.

REPECHY Úspěch v soutěži Rozhledna roku 2018 zaznamenala i „naše“ Kopaninka, která byla v Repechách otevřena loni v prosinci.
O titul Rozhledna roku 2018 se utkává celkem jedenáct rozhleden postavených v daném roce. Do užšího výběru tak pronikla
i rozhledna v Repechách, která soutěžila s číslem deset. Hlasovalo se výhradně prostřednictvím e-mailu.
V anketě nakonec s přehledem zvítězila originální vyhlídka Růženka stojící v Českém Švýcarsku. Rozhledna roku 2018 obdržela celkem 334 hlasů. Druhé místo obsadila rozhledna na vrchu
Rubín u Podbořan. Třetí se umístila Kopaninka u Repech, která
získala 127 hlasů. „Celkem se do hlasování zapojilo 1 109 osob,“
uvedl Jaroslav Fábera, předseda Klubu přátel rozhleden, který anketu uspořádal již popáté.
„O úspěchu Kopaninky jsem až dosud nevěděla, nicméně je to
pro nás určitě moc příjemná zpráva,“ zaskočil Večerník telefonickým dotazem starostku Bousína, pod nějž Repechy spadají.
„Už nyní je tato rozhledna turisty hojně vyhledávaná a věřím, že
ji ocenění ještě víc pomůže. Za obec mohu říct tolik, že chystá4Q\JNGFPC X 4GRGEJ¾EJ me pro turisty v Repechách umístit další značky, které budou
D[NC QHKEK¾NP÷ QVGXąGPC NQPK upozorňovat na to, kudy se k vyhlídce jde,“ řekla dále Monika
XRTQUKPEK0CLGLÊUVCXDWRąK Langrová. Opakovaně zkontaktovat jsme se pokoušeli i BřetislaUR÷NKF¾TEK\EGNÆJQTGIKQPW va Usnula, který výstavbu rozhledny inicioval. Ten nám ovšem

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
mobilní telefon o uplynulém víkendu nezvedal.
(mls)

19022710218

Pondělí 1. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

190320810402

region

Minulý pátek 29. března večer od
dvacáté hodiny do půl jedné po půlnoci vypil pětadvacetiletý mladík
šest půllitrových jedenáctistupňových piv. V sobotu dopoledne pak
usedl za volant vozidla Škoda Fabia
s domněním, že už „nenadýchá“.
Ale když jej policisté zastavili pár
minut před desátou hodinou v Želči
a provedli u něj orientační dechové
zkoušky na alkohol, tak přístroj řidiči naměřil hodnoty 0,43 promile
alkoholu v dechu. Muž s naměřenou hodnotou souhlasil a podrobil
se lékařskému vyšetření s odběrem
biologického materiálu. Řidiči byla
další jízda zakázána a zároveň přišel
o řidičský průkaz. Muž je podezřelý
z přestupku o provozu na pozemních komunikacích, za který mu
hrozí pokuta od 2 500 korun do
20 000 korun a zákaz činnosti od
šesti měsíců do jednoho roku.

Piv bylo až moc

V noci z pondělí 25. na úterý 26.
března ukradl neznámý pachatel
v katastru obce Protivanov pět
volně přístupných včelích úlů, a to
včetně včelstva, nacházejících se
v blízkosti komunikace v lokalitě
zvané V Boří. Majiteli odcizených
úlů vznikla škoda 9 500 korun.
Událost policisté šetří pro trestný
čin krádeže a po pachateli, který
si úly neoprávněně přivlastnil,
pátrá.

Včely změnily majitelel

Předminulou sobotu 23. března po
šestnácté hodině na komunikaci
mezi obcemi Čehovice a Bedihošť
řídil dvaadvacetiletý řidič osobní
automobil značky Audi, když mu
při jízdě do jízdy z levé strany náhle
vběhla z pole srna. Došlo ke střetu zvířete s levým bokem vozidla
a tím k jeho poškození. Způsobená
hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 50 000 korun. Ke zranění osob při nehodě nedošlo, srna
z místa utekla. Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou
dechovou zkouškou.

Srážka srny s Audi

Uplynulou středu 27. března
v době od 17:30 do 24:00 hodin se
dosud nezjištěný pachatel vloupal
do provozovny autobazaru v obci
na Prostějovsku. Pachatel po neoprávněném vniknutí na pozemek
autobazaru násilně vnikl i do unimobuňky sloužící jako kancelář
provozovny. Při pokusech vniknout
do buňky poškodil dvě okna i kovové venkovní žaluzie, dovnitř se mu
nakonec vniknout podařilo, ale nic
vhodného k odcizení tam zřejmě
nenašel. Škoda způsobená poškozením však byla předběžně vyčíslena na 15 000 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu poškození cizí
věci. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok.

Vloupal se do autobazaru“

.521,.$
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3x foto: Martin Zaoral

právě v Budětsku,“ prozradil s úsměvem majitel Muzea kočárů, jehož doprovázela skutečně pestrá společnost.
Na bezpečnost kočáru i tentokrát
bděl 1. hulánský regiment vedený
Zdeňkem Ševčíkem. Společnost
mu dělal rovněž hudebník a zpěvák
Karel Kekeši či templářský mnich

trojúhelník. Neznámý muž zatím nainstaloval tažné lano. Poté se nepřesvědčil, zda je druhý řidič již
v kabině a dodávku bez řidiče odtáhl. Na šestadvaceta půltém kilometru dálnice dodávka bez řidiče
narazila do pravých svodidel,“ okomentoval velice
kuriózní nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Řidiči Renaultu, který na místo dorazil záhy „stopem“, se neznámý omluvil, odvázal lano a z místa
odjel! „Při nehodě nedošlo ke zranění osob. Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na dvacet tisíc korun na automobilu plus jeden
tisíc na svodidlech. Přesné příčiny, okolnosti i míra
zavinění jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil
Kořínek.
(mik)

Chtěl pomoci, auto odtáhl bez řidiče!

7RKOHMHMDNR]9HêHUQËêNXe$-(72r

PROSTĚJOVSKO Tohle se jen tak nevidí.-- Ři- nabídl pomoc. Ochotný to muž zahákl lano na
dič s porouchanou dodávkou odstavil své nepo- nepojízdnou dodávku a rozjel se s ní. Mělo to
jízdné auto na dálnici u krajnice, jiný šofér mu ovšem jednu malou chybičku, uvnitř taženého
vozidla v tu chvíli za volantem někdo chyběl!
„V úterý šestadvacátého března po jedenácté hodině jel pětapadesátiletý řidič s dodávkou typu Renault Master po dálnici D46 ve směru z Olomouce
na Prostějov. Přibližně na devětadvacátém kilometru dálnice však musel pro poruchu vozidla zastavit. Když muž zjistil, že poruchu není schopen sám
rychle opravit, rozhodl se pro přivolání odtahové
služby. V tom však na místě zastavil šofér s přes&QF¾XMC VCåGP¾ PC NCP÷ QXwGO DG\ ąKFKéG UMQPéKNC ně nezjištěným malým nákladním automobilem
PCUXQFKFNGEJiQHÆTMVGTÚEJV÷NRQOQEKPCMQPGEWLGN a nabídl se, že porouchané vozidlo odtáhne. Řidič

(QVQ2QNKEKGè4
Renaultu souhlasil a odešel odstranit výstražný

BYLI JSME
U TOHO

5TPMC UT¾åMW RąGåKNC PC OCUEG NKPMQ
XÆJQ CWVQDWUW QXwGO X\PKMNC XÚTC\P¾
wMQFC
(QVQ2QNKEKGè4

náhle, takže šedesátiletý řidič již střetu
nedokázal zabránit. Ke zranění osob
při dopravní nehodě nedošlo. Srna se
po chvíli zvedla a z místa odběhla,“
informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Výše hmotné škody způsobené na
autobusu byla předběžně vyčíslena na
20 000 korun. Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou
zkouškou.
(mik)

pořád sedět doma,“ poznamenala jedna z přítomných obyvatelek Budětska.
Jedním z posledních vrcholů celé pouti bylo zapalování luceren ve Slatinicích, které jsou tradiční zastávkou při
kočárové pouti.
Muzeum kočárů v Čechách pod
Kosířem touto jízdou slavnostně
zahájilo letošní sezónu. Ve svých
prostorách vystavuje zrestaurované
kočáry slavných osobností, kočárové gala lucerny a panské sáně. Komentované prohlídky jsou doplněny
o videoprojekci. Zároveň probíhá
rozsáhlá dostavba celého objektu, jejíž dokončení je plánováno v příštím
roce. Kromě toho Muzeum připravuje
řadu akcí, vrcholem roku bude i tentokrát ve dnech 20. a 21. července oblíbený Josefkol.

$XWREXVVUD]LOVUQNX

KAPLE Podobných případů s přicházejícími teplými dny bude zřejmě přibývat... Na silnici u Kaple
došlo minulý čtvrtek ke srážce
linkového autobusu se srnou. Zvíře náraz přežilo, na vozidle ovšem
vznikla dvacetitisícová škoda.
Ve čtvrtek 28. března před pátou
hodinou došlo na komunikaci mezi
obcemi Slatinice a Kaple ke střetu linkového autobusu Iveco se srnou. „Ta
do cesty vozidlu z levé strany vyběhla

Alexandr upozorňujíc na fakt, že
letošní setkání řemeslníků Josefkol
se ponese právě v duchu řádu Chudých rytířů Krista.
To ale nebylo vše! Jedním z pasažérů
byl dokonce medvěd, který si rád zatancoval s přítomnými ženami. „Povídá se o něm, že když se žena starší
osmnácti let dotkne jeho ocásku,
bude v manželství spokojená. Při odjezdu z některých obcí ovšem nastal
problém, neboť se našly ženy, co se
jeho ocásku vůbec nechtěly pustit,“
žertoval Václav Obr, jenž byl v průběhu cesty očividně ve velmi dobrém
rozmaru.
Zájemci o kočár si naplno užívali nádherného dne. „Opravdu se to vydařilo.
Už dlouho se tady u obecního domu
nesešlo tolik lidí, je to určitě lepší než

%GUVQXPÊMQé¾T.CPFCWGTRT¾X÷QRQWwVÊ-QPKEKMCOPCUXÚEJRTCXKFGNPÚEJVQWNM¾EJ\CXÊVCNXčDGERQRTXÆ (QVQ/CTVKP<CQTCN
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jakká byylaa spaaniilá jíízdda kočááru nappříčč reegiooneem...

ně, Přemyslovicích, Štarnově, Konici, Budětsku, Kandii, Laškově,
Drahanovicích, Slatinicích a Slatinkách. Na všech těchto místech se sešla
spousta lidí, nejvíce jich však určitě
bylo v Konici. „Je to asi nejhojnější
účast za všech těch osm let. Velkou roli
nepochybně sehrálo i fantastické po-

časí, takové jsme ještě nikdy neměli.
Také nám jistě pomohla aktivita zdejšího nadšence Pavla Šína,“ potvrdil
Václav Obr, jenž během svých toulek
vypozoroval, co hraje zásadní roli při
setkávání lidí při podobných příležitostech. „Je to určitě osobnost starosty
a jeho zápal. Dosud si živě pamatuji,
jak na nás v jednom podobně velkém
městě čekali pouze dva lidé. To se
nám ani v té nejmenší vesničce nikdy
nestalo. Ale věřím, že teď už by se tato
situace neopakovala,“ podotknul Obr.
Přímo z Konice kočár zamířil do
Budětska, kde bylo vše rovněž perfektně připraveno, o což se postarali nejen zástupci místní obce, ale
i spolek historických aktivit Eques
Tempus. Ten při uvedené příležitosti
zřídil na místě setkání středověkou lukostřelnici. I Budětsko si připsalo jedno nej. „Při cestě od starostů vybíráme
takzvané kolomazné. A nikde jinde
jsme nedostali tak velkou obálku jako
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Cestovní kočár Landauer byl vyroben
Josefem Vodičkou, který měl svého
času dílnu přímo na Václavském náměstí v Praze. Po kompletní rekonstrukci si mimo jiné zahrál i ve velkofilmu o císařovně Sissi.
Uplynulou sobotu se kromě Čech
pod Kosířem objevil také v Pěnčí-

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

PROSTĚJOVSKO Spanilá jízda Václava Obra po regionu patří k jaru
stejně jako sněženky, koniklece a návrat vlaštovek. Už osm let vždy
na konci března brázdí místní silnice cestovní kočár Landauer s majitelem Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem a početnou družinou
jeho přátel. Ještě nikdy se však nedočkal tak hojného přijetí jako
uplynulou sobotu v Konici, kam při svých toulkách dorazil vůbec
poprvé. V zámeckém parku se při této příležitosti sešlo dokonce více
lidí než před zhruba dvěma lety, kdy se na stejném místě objevil prezident Miloš Zeman. A Večerník u toho nechyběl...

ièka
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í
Mladin bez zranìn
la
vyváz
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PLUMLOV Dvacetiletá dívka absolutně nezvládla řízení a u Plumlova
vyjela ze silnice. Na srázku se s autem
převrátila na střechu, z hrůzostrašné
nehody ale naštěstí vyvázla bez jakéhokoliv zranění. Policisté ohodnotili
její řidičské „umění“ pokutou.
„V pondělí pětadvacátého března
těsně před půl jedenáctou došlo na
komunikaci mezi Plumlovem a Most-

kovicemi k havárii osobního automobilu značky Peugeot. Dvacetiletá
řidička při jízdě pravotočivou zatáčkou ve směru od Plumlova nezvládla řízení a s vozidlem vyjela vpravo
mimo komunikaci. Tam se automobil
převrátil na střechu a v této pozici se
zastavil. Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ře-

ditelství Policie Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 20 000 korun. „Alkohol u řidičky policisté na
místě vyloučili provedenou dechovou
zkouškou. Po prohlídce poškození vozidla zadrželi osvědčení o jeho registraci. Přestupek řidičky pak na místě
vyřešili uložením pokuty,“ přidal policejní mluvčí.
(mik)
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auto pøevrátila v lese na bok

Sleèna si zdøímla za volantem,

BEDIHOŠŤ Listí a zeleň budou mobil ujede na jedno nabití asi 75 km.
nově svážet v Bedihošti elektro- Výhodou je, že se dá nabít kdekoli,
mobilem. Obec podobné vozítko kde je přípojka na 220 V, a elektromozískala jako vůbec první v regionu. bil je za noc nabitý. Jedno nabití přijde
27MQPKEMÆJQT[DPÊMCLGOQåPÆLKåP÷MQNKMVÚFPčXKF÷VDCIT&čXQFGOLGQRTCXCX[RQWwV÷EÊJQ\CąÊ\GPÊT[DPÊMC
Foto: Martin Zaoral
Obecní elektromobil přišel na celkem na zhruba pětatřicet korun. Uveze až
KONICE Tak už to má za sebou... stavbu místního barokního zámku a ze ník Leo Mackovík, ředitel Rybářství 790 000 korun, obec na něj získala šest metráků zeleně,“ zmínil se v této
Jedna z památných lip stojících na zákona je nelze kácet. Navzdory tomu Přerov, které na chovných rybnících 600 000 korun dotaci ze Státního fon- souvislosti starosta Bedihoště Jiří
hrázi rybníka na okraji Konice mu- se před zhruba šesti lety zdálo, že pů- hospodaří.
du životního prostředí ČR. „Elektro- Zips.
(mls)
sela být pokácena. Její kořeny totiž jdou k zemi. Nakonec se uvedená pro- Rybníky mají dlouhodobě problémy
poničily tzv. požerák čili vypouštěcí gnóza nenaplnila, stromy byly ošetřeny s nízkou hladinou vody. Tento fakt
zařízení rybníka, na jehož hrázi stojí. a mohly růst dál. Letos na jaře přesto měl dle jedné ze studií stát i za usymusela jedna z lip dolů.
cháním lipové aleje rostoucí přímo na
„Došlo k tomu, že nám její kořeny hrázi jednoho z nich. „Chceme s opraUž téměř tři stovky let stíní památné zničily požerák. Strom byl tedy ská- vami skončit co nejdříve, abychom se
lípy hráz rybníka „Na Střelnici“ roz- cen a my se pustili do opravy výpusti. už mohli pustit do napouštění. Věřím,
prostírajícího se v Konici u silnice ve Dalo nám to zabrat víc, než jsme pů- že v polovině už budeme hotoví,“ do- SUCHDOL Předminulou sobotu 23. března před osmou hodinou řídila
dvaadvacetiletá řidička osobní automobil Škoda Octavia na komunikaci
směru na Křemenec. Pamatují tak ještě vodně čekali,“ vyjádřil se pro Večer- dal Mackovík.
mezi Ptenským Dvorkem a Suchdolem. Jak posléze sama přiznala policistům, za jízdy usnula a ztratila kontrolu nad vozidlem, které se převrátilo
v lese na bok.
„V lesním prostoru cesty, podle svých slov zřejmě vlivem mikrospánku, ztratila
nad vozidlem kontrolu,“ potvrdil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje. Neovládané vozidlo vyjelo vpravo mimo
vozovku, kde narazilo do pařezu. „Následkem toho došlo k jeho převrácení a následnému nárazu do stromu, u něhož se auto zastavilo,“ popsal nehodu Kořínek
s tím, že žena utrpěla zranění, se kterým si sama zajistila lékařské ošetření! Ke zranění dalších osob nedošlo,“ dodal.
Výše způsobené hmotné škody na vozidle byla předběžně vyčíslena na 50 000 korun. „Po prohlídce jeho poškození policisté na místě zadrželi osvědčení o jeho registraci. Alkohol u řidičky vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Její přestupek
vyřešili na místě uložením pokuty,“ doplnil ještě František Kořínek.
(mik)

zjistili jsme
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Památná lípa u rybníka musela dolů
Majitel muzea kočárů svezl i templářského mnicha
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zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...
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Prostějovský psycholog Adam Suchý k problémům mladých lidí s depresemi
yy Co dělat, pokud se budeme baDo dvou let není třeba dítě nějak extrémně
vit přímo o depresích?
„Je důležité vědět, že spousta laiků
z okolí nebo z rodiny se snaží o rozvychovávat, protože potřebuje hlavně přijetí
veselení. Ale pozor. Je zásadní rozdíl
v tom, že když je člověk v nenáladě,
je lehké jej dostat do dobré nálaa lásku. Teprve potom je dobré přidávat
dy, kdežto u lidí v depresi to akorát
zhorší jeho stav. Funnějaké hranice. Rané období je klíčové...

PROSTĚJOV Téma dvojité sebevraždy mladých dívek z předminulé soboty rezonovalo v uplynulém
týdnu celým regionem. Vznikaly
různé dedukce, kolovaly reálné
i vymyšlené spekulace, každý se ale
především divil, proč osmnáctileté
a čtrnáctileté děvče zvolí dobrovolnou a ještě tak drastickou smrt...
Odpověď jsme hledali u zasvěceného odborníka. Adam Suchý (na
snímku) z ordinace klinické psychologie v Prostějově má k danému tématu bezesporu co říct. V následujících řádcích se tak dozvíte,
jak u blízkých osob rozpoznat, že
něco není v pořádku, seznámíte
se nejčastějšími poruchami u mladistvých, především pak s depresí.
„Velmi důležité je všímat si blízkých, včasná pomoc může zabránit
tragédii,“ nabádá prostějovský psycholog.

myšlenka napadne, ale není
to úplně tak často primární.
Do určité míry si myslím,
že pokud člověk přemýšlí
o životě, tak tohle jsou věci,
které nás běžně za život
napadnou - jaké by to bylo,
kdybych tady nebyl... Že nás
to napadá, je přirozené, ale
v momentě, kdy to člověk začne
myslet vážně, tam už je zapotřebí zbystřit. Neplatí ani takové
to, že když někdo mluví o sebevraždě, tak čin neudělá. To
je spíše mýtus!“

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

Nikola
FILIPENSKÁ
yy Co byste nám řekl o duševních
poruchách?
„Psychické poruchy představují
něco, co se liší od normy. Když má
někdo z mladistvých nějaký problém, je potřeba jej vzít k odborníkovi. Teď je populární trend v tom
smyslu, že všichni mají deprese
a všichni mají krize psychospirituální, přibývá termínů, ale spousta
z těch stavů je úplně přirozená. To,
že si lidé třeba nevědí rady a jsou
vyděšení, tak ještě pořád nemusí
znamenat, že jde o duševní poruchu.
Dnes je běžně zaměňován i smutek
za depresi.“
yy Když se budeme bavit konkrétně o mladistvých, jaké jsou
nejrozpoznatelnější příznaky?
„Ve vývoji mladých je spousta hormonálních změn. Hned za tím vidět
ale chorobu je mylné. Žijeme v době,
kdy všichni mají dojem, že když se
někdo neusmívá z reklam nebo z časopisů, tak je nějaký problém, ale on
život z podstaty sranda není. Lidé se
trápí, jsou smutní po rozchodu nebo
z problémů s rodiči a tak dále. Už jen
v tom brzkém věku se rozhodnout,
co budu dělat dalších padesát let, je
těžké. Kdybych měl říct nějakou hranici, tak v momentě, kdy se objeví
nějaké sebepoškozování, myšlenky
si ublížit, skončit to, agresivity ven
nebo proti sobě, výkyvy, že člověk
není schopen vstát z postele a fungovat, je zapotřebí zpozornět, ale to
stejně musí řešit odborník. Laický
zákrok bohužel v tomhle nefunguje
úplně nejlépe.“
yy Když si rodič všimne, že je s jeho
dítětem něco v nepořádku, jak by
měl reagovat?
„V momentě, kdy to začne překračovat únosnou mez a má pocit, že už není
něco v pořádku, tak je potřeba zvažovat, zda je zapotřebí odborný dohled.
Samozřejmě se musí člověk zkoumat.
První věc, která by měla proběhnout,
je rozhovor. Zkusit si říct, co se v rodině či ve škole děje. Dnes už není takové tabu, že si nás spousta mladých lidí
sama najde přes internet. Samozřejmě
když to začíná překračovat normy, začínají být průšvihy se zákonem nebo
nastává neschopnost fungovat každý
den jako normální člověk, tak je nutné
se tomu věnovat.“

limit, že ne vše se dá zachránit, vyléčit nebo zjistit.“
yy Když se člověk s podobnými
úmysly někomu svěří, myslíte si,
že chce sám sebe zachránit?
„Může to být způsob, jak si ´říct´
o pomoc... Když někomu, komu
věří, řekne, že život stojí za houby
a chce život skončit, tak se dá předpokládat, že dává zprávu, že se mu
něco takového děje a neumí to říct
jinak.“
yy Pokud tedy někdo uvedeným
způsobem „požádá o pomoc“, jak
poznáte, že už je jeho život v ohrožení?
„Tohle je kategorie, kterou vlastně
úplně z vnějšku nepoznáte, protože
my lidi jsme schopni lhát a říkat věci
jinak, než jsou. Nevidíme si do hlav.
Nemůžeme hlavně pomáhat
někomu, kdo nechce, což je
sice nepříjemné, ale bohužel to tak je. Tohle se stalo
opakovaně. Rodiče někoho doslova přivlekli a on
jen seděl, měl to

na háku. A když
nechce spolupracovat, tak
já to bohužel neovlivním.
Samozřejmě že když budu
mít ten dojem, tak mohu zalarmovat nějaké složky, ale je
to spíše opravdu o tom vědogování v depresi je takové, že když
vezmete takto postiženého člověka
do společnosti, tak začne být ještě
více depresivní z toho, že vidí veselé
lidi okolo sebe a on sám toho není
schopen. Takže nefungují žádné rady
ve smyslu ‚vzchop se, vzmuž se’ a tak
dále.“
yy Jak jim předejít? Je to vůbec
možné?
„Jedna věc je, že jsme nějak strukturovaní a osobnostně nastavení. V tom
hrají roli geny, ale také prostředí, ve
kterém vyrůstáme. Někdy je deprese opravdu projev našeho nastavení
osobnosti. Někdo k tomu prostě má
sklon a někomu se osobnost vyvíjí
takovým směrem, že on se vlastně
sype. První dojem je, že jde o depresi,
ale může za tím být porucha osobnosti nebo něco úplně jiného. Tyhle
faktory se nějakým způsobem sčítají
a předejít jim lze životem v relativně
klidném prostředí, pravděpodobnost je pak určitě menší. Zátěžových
faktorů je opravdu moc. Jeden z hlavních proudů teorií je, že se osobnostní rysy vyvíjí do nějakých sedmi let
věku. Ty nejdůležitější již do třech
roků. Špatné je, že nejsou přístupné
paměti, protože jak nám dozrávají
struktury v mozku odpovídající za
paměť, tak nejsme schopni si vzpomenout na věci, které byly před tře-

mí, že mohou být i jiné alternativy.
Třeba s tím bude chtít sám malinko
pohnout, čili já to můžu poznat tak,
že mi to ten člověk přímo řekne a samozřejmě, když budeme pracovat
psychologicky, tak velmi často dojdu
k tomu, že tam vlastně je snaha něco
neprožívat a to může mít i jiné řešení
než se zabít.“
yy Dá se deprese zcela zbavit?
„Je to velmi individuální v tom
smyslu, že hraje roli, jak brzy začne,
jak dlouho trvá. Někdy se ty mírnější dají zvládnout za pomoci psychoterapie, někdy jsou zapotřebí
léky. Obecně se říká, že je pravidlo
třetin. Třetina zmizí sama, třetinu
vyléčíme my a ta poslední třetina
holt zůstává a nějak se vrací. Ale
neznamená, že když máte nějaký
problém, že bude celoživotní. Chce
to na sobě pracovat. Není to o tom,
že vám dá někdo zázračnou radu,
ale vy musíte změnit nějaké věci
ve svém životě nebo si připustit, že
holt jsem tímhle způsobem blbě
nastavený.“
yy Jaké chyby dělají rodiče nejčastěji?
„Chyby jsou stoprocentní. Už jen tím, že se vše
filtruje, třeba různé
blbosti na internetu.
Samozřejmě je potřeba si něco najít, něco si
přečíst. Nespokojit se pouze s nějakými zprávami z novin,
ale když má dítě problémy například
s jídlem, zkusit si o tom něco přečíst
a zachytit signály. Nejčastější chyby
představuje fungování v rodině, kdy
blízcí spolu tráví málo času. Tam vidím základ všeho...“

vizitka
ADAM SUCHÝ
tím rokem života. Vzpomínky
tam někde skončí a my nejsme
schopni rozklíčovat, co všechno
se odehrálo. Ale je to tak, že v raném věku ideálně, pokud to jde,
tak do dvou let není třeba dítě nějak extrémně vychovávat, protože
potřebuje hlavně přijetí a lásku. Teprve potom je dobré přidávat nějaké
hranice. Rané období je klíčové, čím
jste starší, tím víc máte k dispozici nějaké zdroje, jak na to reagovat, kdežto
to malé dítě je odkázané na prostředí
a odnáší si otisk ze základní rodiny,
podle něhož potom funguje dál. Čím
je lepší otisk už na začátku, tím líp, ale
zase v rozumných mezích. Když se to
ale přežene s chválením v dnešním
trendu, že je dítě osobnost, vše mu
dovolíme, tak je to zase průšvih na
druhé straně...“
yy Jak často k vám přichází lidé,
u kterých může hrozit, že by spáchali sebevraždu?
„To až tak úplně časté není. Přicházejí
ti, kteří se poškozují, ale to neznamená, že by chtěli skončit se životem.
Dorazí k nám také lidi, které podobná

yy Máte pro takové případy nějakou obecnou radu?
„Co je třeba si přiznat, my psychologové neumíme věštit z křišťálové
koule. Neumíme u všech rozpoznat
tenhle záměr, mnohdy to ani lidé
netuší, že by si někdo z jejich blízkých chtěl něco udělat. Nevidíme si
navzájem do hlav, a když se někdo
rozhodne a nechce to nikomu říct,
tak se to prostě stane, nikdo s tím nic
nenadělá. Tím chci říct, že je nějaký

✓ narodil se 4. března 1974 v Prostějově
✓ klinický psycholog, psychoterapeut
a soudní znalec
✓ absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci, nejprve obor žurnalistika (1998),
později obor psychologie (2003)
✓ základní klinické zkušenost získal ve Fakultní nemocnici
Olomouc (oddělení klinické psychologie a Psychiatrická klinika – později
na pozici vedoucího psychologa)
✓ v roce 2006 složil specializační zkoušku (I. atestaci) z klinické psychologie, o dva roky později ukončil pětiletý akreditovaný psychoterapeutický
výcvik diplomem Gestalt psychoterapeuta (Institut Dialog), následně
získal funkční specializaci (II. atestaci) v systematické psychoterapii
✓ v Institutu Dialog nyní působí jako trenér a supervizor
✓ v roce 2008 byl jmenován soudním znalcem (obor zdravotnictví,
odvětví psychiatrie se specializací na klinickou psychologii)
✓ v rámci svého vzdělání absolvoval řadu kurzů – certifikovaný diagnostický
kurzMMPI-2,akreditovanésupervizíavýukovéseminářevRorschachovské
metodě, výcvikový program Ericksonovské hypnoterapie, klinickou
neuropsychologii, diferenciální diagnostiku dospělých a další...
✓ je členem výboru a odborné rady České společnosti pro Gestalt terapii,
Asociace klinických psychologů, Obce spisovatelů ČR a poradcem Ligy
otevřených mužů (LOM)
✓ více než patnáct let publikuje v populárních i odborných časopisech,
je autorem knihy „Mediální zlo – mýty a realita“ (Triton, 2007)
✓ v současnosti má ordinaci klinické psychologie v Jezdecké ulici v Prostějově,
zaměřuje se na psychodiagnostickou činnost a psychoterapeutickou péči
zajímavost: jeho domovským projektem je AM Gestalt, který
nabízí v České republice ojedinělou psychologickou péči zaměřenou
na zdravotníky s exponovanými a náročnými specializacemi, jakož
i týmovou supervizi ve zdravotnických zařízeních
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Obě s pohnutým osudem,
Michal KADLEC

NIKOLA FILIPENSKÁ
Osobní vlak mířící z Nezamyslic do
Koutů nad Desnou srazil v sobotu 23.
března 2019 těsně před polednem
dvě dívky. Záchranáři už jim nepomohli pomoci, tragédii nyní vyšetřují
kriminalisté. Den po hrozné tragédii
v kolejišti u Pivína, o které Večerník
informoval v minulém čísle, potvrdila
policie sebevražedný čin. Prostřed-

nictvím mluvčí krajského ředitelství
Marie Šafářové ovšem zmátla média
a potažmo veřejnost tvrzením, že život si vzaly dvě dívky ve věku 18 a 19
let. Jak jsme zjistili přímo na místě
činu a v následujících dnech bylo potvrzeno, samotná událost, související
skutečnost a okolnosti celého neštěstí
jsou ještě mnohem děsivější, než by
se v první chvíli vůbec mohlo zdát...
Zatímco jedné z mladých dívčin bylo
skutečně osmnáct let, té druhé však

seznámily se v psychiatrické léčebně...

6QVQLUQWMQNGLGMVGTÆUKFÊXM[X[DTCN[\CUXQLKRQUNGFPÊ
EGUVW&PGUPCLFGVGPCOÊUV÷VąGDCVWVQUXÊéMW
ZTGRTQHQVQYYYDNGUME\

dokonce pouze čtrnáct roků! O obou
dívkách se Večerník z různých zdrojů Hana D., Alojzov, 18 let
dozvěděl podrobnosti, které vedly Chodila na Střední odbornou školu
k jejich politováníhodnému činu. v Olomouci. Byla na léčení v psychiatrické léčebně, kde se poznala se svoJsou zarážející a děsívé zároveň...
jí kamarádkou, se kterou sebevraždu
spáchala. Před nedávnem jí zemřel
otec, matka pracuje v pivínském
družstvu, kam se před sebevraždou
jela rozloučit. Vše začalo ukončením
vztahu se ženatým mužem, který se
vrátil ke své rodině. To mladá Hanka nemohla rozdýchat a napsala mu,
že si sáhne na život. Muž se jí snažil
přesvědčit o nesmyslnosti činu, vše
nasvědčovalo tomu, že poslechla. Na
povrch vyplavala i přízeň rodiny k Jehovistům, jejich dům údajně nemá
/ÊUVQéKPWDG\RTQUVąGFP÷RQVTCIÆFKKRQNKEKGQDGRPWNC
ani základní vybavení. Upřímnou
éGTXGPQWRNCEJVQW
4GRTQHQVQ680QXC
soustrast za Hanu vyjádřila Střední

odborná škola Olomouc na svém
facebookovém profilu, kam dala snímek holubice na černém pozadí. Pod
ní se začaly vršit kondolence rodině.

Vìra P., Prostìjov, 14 let
Byla žákyní deváté třídy prostějovské základní školy v Kollárově ulici.
Na její budově také vlaje od minulého pondělí černý prapor. Nikdo
z oslovených pedagogů školy však
nechtěl tragédii školačky kvůli rodinným příslušníkům komentovat.
Věru s kamarádkou spojoval jeden
velmi emotivní a negativní zážitek,
tím byla smrt otce. Ten Věřin se ovšem oběsil, když byla malá, vše viděla na vlastní oči. To způsobilo těžko
zhojitelnou jizvu na duši. Měla být
dokonce odstrkovaná od své pěs-

tounky věnující se především svému
vlastnímu synovi. Sama Věra byla
v pěstounské péči i se svým bratrem.
Hovoří se také o tom, že byla svědkem týrání ze strany blízkého příbuzenstva a nevěděla, jak má na celou
záležitost upozornit... Sebevraždu
však nejspíše ani neměla v plánu,
jelikož v sobotu dopoledne odešla
z domu s tím, že se vrátí na oběd.
Otázku tedy zůstává, zda-li a jak ji
Hanka k zoufalému činu přemluvila. Snad po cestě do Pivína, kam
obě přijely vlakem po desáté hodině
dopolední a udělaly to, co již nejde
vrátit...
Exkluzivní rozhovor s psychologem Adamem Suchým nejen k aktuální události najdete na straně
14 dnešního vydání.

19032210319

PROSTĚJOV Už víc jak týden uběhl od těžko pochopitelné
tragédie, která se odehrála v sobotu 23. března před polednem na železniční trati u Pivína. Dvě dívky se podle svědků
objaly kolem ramen a položily hlavy na koleje. Strojvůdce
přijíždějícího vlaku již nestačil střetu zabránit. Ještě předtím
sepsaly dopis na rozloučenou. O nepochopitelné sebevraždě mladých děvčat policie stále mlčí, a tak veřejnost, v níž je
celá událost ožehavým tématem, čile spekuluje. Večerníku se
z různých zdrojů, ponechaných na jejich přání v anonymitě,
podařilo o obou děvčatech zjistit několik podrobností. Z jejich
životních osudů až mrazí a možná si někdo ze zjištěných informací dokáže i odvodit motiv tak zoufalého činu...

19032710335
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NÁRODNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM SE STALO

OLOMOUC, PROSTĚJOV Tolik zášti od některých opozičních prostějovských zastupitelů a jejich přívrženců snad
ještě žádný projekt nezažil. V nedávné minulosti hojně kritizovaná výstavba Národního sportovního centra se však
nyní dočkala zadostiučinění, když získala prestižní ocenění
v jedné z kategorií ankety Stavba roku Olomouckého kraje!
Hala postavená z drtivé části za státní dotace byla terčem
kritiky nejdříve pro způsob financování, poté si opozice vzala na paškál údajně nevyhovující parametry, a když ani to jí
politické body nepřineslo, předhodila veřejnosti nesmysl,
že původní záměr, aby prostory využívaly hlavně děti ze
základních a středních škol v Prostějově, byl jen klamnou
zástěrkou. A situace dnes? Národní sportovní centrum je
od rána do večera plné studujících či mládežnických týmů se umístily na druhém a třetím místě Téměř denně si kolemjdoucí Prostěnejrůznějších oddílů, jeho architekturu pak vyzdvihli eru- - byly krásné, ale bez nadsázky, naše jované přicházejí halu prohlédnout
dovaní odborníci.
prostějovské Národní sportovní cen- a odchází s pozitivní reakcí,“ nechal se

STAVBOU ROKU

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník
Michal
KADLEC
Rezidence, sportovní centrum, silnice nebo administrativní budova
a měšťanský dům - to jsou objekty,
které uspěly v soutěži Stavba roku
2018 Olomouckého kraje. Vyhlášení
výsledků proběhlo minulé pondělí
25. března ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci. „Cílem projektu je ocenění nejzdařilejších nových stavebních projektů i rekonstrukcí na území
regionu. Soutěž vyhlašujeme vždy
jednou za dva roky,“ řekl za organizátory akce Petr Nasadil.

Přihlášené stavby byly rozděleny
do pěti kategorií. V každé z nich
zvolila porota vítěze, který se
může pyšnit titulem Stavba roku
2018. Udělila také několik čestných uznání, nechyběla ani cena
hejtmana, kterou vyhrála zemědělská usedlost v Ústíně. A pak to
přišlo, v kategorii Stavby občanské
vybavenosti a úpravy veřejných
prostor získalo titul Národní sportovní centrum v Prostějově! Cenu
převzala v Olomouci náměstkyně
primátora Alena Rašková.
„Ocenění stavby Národního sportovního centra mě velice potěšilo.
V dané kategorii bylo čtrnáct soutěžících projektů, které hodnotila odborná porota. Viděla jsem i stavby, které

trum bylo opravdu nejhezčí,“ rozplývala se při reakci pro Večerník Alena
Rašková. „Ceny v soutěži uděluje odborná porota, takže mě to určitě potěšilo. Jsem rád, že se stavba líbí nejen
sportovcům, ale i nezávislým odborníkům. Pokud vím, v jejich diskusi
zazněla slova o funkčním a esteticky
podařeném projektu, který navíc
zdobí výborná kvalita provedených
prací,“ přidal František Jura, primátor
statutárního města Prostějova.
Radost by se dala krájet také v kanceláři šéfa NSC. „Od začátku stavby
jsme věděli, že nestavíme jen velkou
‚tělocvičnu’, ale halu, která bude aspirovat na novou dominantu Prostějova. Ocenění Stavba roku určitě
přispěje k prestiži toho sportoviště.

pro Večerník slyšet Ivan Pospíšil, ředitel Národního sportovního centra.
Jak již bylo řečeno, přípravy, projekt
a také výstavbu Národního sportovního centra provázely nevraživost,
udání i trestní oznámení ze strany
prostějovských opozičních zastupitelů. I z těchto důvodů současné vedení
magistrátu těší, že odborníci potvrdili kvalitu i smysl velké sportovní
haly. „Myslím, že skutečným fandům
sportu projekt nikdy nevadil. Nevadil
vlastně takřka nikomu kromě několika permanentních kritiků všeho, co se
v Prostějově děje. Z tohoto pohledu
se pro mě zase tak moc nemění. Byla
to dobrá myšlenka od samého začátku a stála za realizaci i v případě, že by
nový sportovní areál žádné podobné

0øVWRSURE\]Q\VY2ORPRXFNÇPNUDML"

Prostějov zvítězil!
OLOMOUCKÝ KRAJ Srovnávací
výzkum Město pro byznys znovupotvrdil, že Prostějov je podnikatelsky nejatraktivnějším městem
v celém Olomouckém kraji. Zasloužil se o to vstřícný přístup magistrátu
k podnikatelům i výhodné podmínky pro podnikání. Na druhé příčce
se v kraji umístila Olomouc a na třetí
Hranice.
Srovnávací výzkum, jehož výsledky
jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává
analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou
působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy. Dle
výstupu zněj Prostějov vykazuje
skvělé výsledky v aktuálním rozvoji
podnikatelského prostředí. Město
má velmi vysoký podíl právnických
osob i malých a středních firem,
stejně jako znatelný růst počtu ekonomických subjektů v rámci celého
kraje. Pracovní trh vykazuje velmi

nízkou nezaměstnanost, podnikatele láká dobrá dopravní dostupnost
města.
V přístupu veřejné správy boduje Prostějov zejména kvalitní komunikací
s podnikateli. Má nejkvalitnější webové stránky z pohledu podnikatele, dále
nejkvalitnější elektronickou komunikaci, která je ověřována mystery testováním, radnice také nabízí nejvyšší
počet úředních hodin
„Podmínky pro podnikatele jsou
v Prostějově na vysoké úrovni dlouhodobě, my samozřejmě podporujeme
lokální podnikání, v tom se snažíme
jako magistrát vycházet vstříc, ať už
se to týká informací, podpory samé,
nebo například pronájmu některých
prostor. Aktuálně pracujeme na tom,
abychom dali do provozu další, menší
průmyslovou zónu. Ta by mohla být
zajímavá jak pro naše podnikatele, tak
i pro občany z hlediska nabídky nových pracovních míst,“ říká primátor
Prostějova František Jura.
(red)

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

Opozice svolala besedu, Hlas lidu nejen o„kulturáku“

přijde také primátor
PROSTĚJOV Avizují, že to prý není apríl... Politické hnutí Změna pro
Prostějov pořádá dnes, tj. v pondělí 1. dubna od 16:00 hodin ve Společenském domě veřejnou diskusi na téma rekonstrukce tohoto kulturního zařízení a jeho okolí.
„Sodovkárna je dvacet let zbouraná, KASC deset let chátrá a o tržnici škoda
mluvit. Rád bych se dožil moderního řešení, které zachová KASC, zboří, ale
zachová tržnici, zdvojnásobí rozumně počet parkovacích míst v centru a doplní zeleň, stromy, lavičky, restauraci, drobné obchody... Pojďme do toho!
Nápady a diskuse se uskuteční prvního dubna. To není apríl, to je naše území,“ vyzývá zastupitel za hnutí Jan Navrátil.
Svoji účast na akci předběžně přislíbili primátor statutárního města František Jura i jeho náměstci. Jejich přítomnost je ryze dobrovolná, program besedy je plně v kompetenci Změny pro Prostějov.
(mik)

PROSTĚJOVV minulém vydáQt9HĆHUQtNLQIRUPRYDORSUY
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Na dané otázky lze zodpovědět vyplněním zde zveřejněného anketního lístku či prostřednictvím internetových stránkách www.prostejov.
eu.
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ocenění nezískal,“ neskrývá přesvědčený primátor Jura.
„Toto ocenění má pro mě osobně i politický podtext a pociťuji veliký pocit
zadostiučinění. Po mnoha útocích,
kritice, dehonestaci projektu a přímo
napadání z tunelu na získané dotace, byl projekt vyhodnocen odbornou
komisí, která vzala v všechny aspekty
včetně ceny, jako Stavba roku Olomouckého kraje 2018. Toto ocenění
je v odborných kruzích velmi ceněno
a já jsem ráda, že máme u nás v Prostějově stavbu, která není jen tělocvičnou, ale svou krásou přesahuje do budoucnosti,“ pochvaluje si náměstkyně
primátora Alena Rašková. „Dřívější
diskuse kolem haly nešlo přehlédnout.
Náměstek primátora Jan Krchňavý
dokonce zorganizoval prohlídku pro
všechny zastupitele. Mě mrzí, že si
halu nepřišli prohlédnout ti, kteří ji
přitom nejvíce kritizovali... Budova je
vybavena nejmodernějšími technologiemi týkajícími se topení, klimatizace,
ozvučení nebo protipožárního zabezpečení. Možná že tato situace přispěla
naopak k popularizaci haly. Oslovují
nás představitelé měst, kde chystají výstavbu podobných sportovišť. Ozývají
se i sportovní svazy a mají zájem pořádat u nás soustředění nebo akce typu
mistrovství České republiky. Dnes
máme potvrzené soustředění národního týmu volejbalistek v červenci, jednáme o pořádání mistrovství ČR v nohejbale a stolním tenise,“ dokumentuje
ředitel NSC v Prostějově Ivan Pospíšil.
Zmatku v hlavách kritiků výstavby
Národního sportovního centra nahrávalo jejich vlastní přesvědčení, že
nová sportovní hala za zhruba 130
milionů korun nebude plně využita.
To se ale nyní ukazuje jako naprostý
nesmysl. „Hala je ve všední dny využita na 94 procent, dopoledne slouží
k výuce tělesné výchovy pro střední
školy, odpoledne se střídají mladí

tenisté, hokejisté, basketbalisté a volejbalistky. V dny pracovního klidu
se hrají zápasy mladých volejbalistek a basketbalistů. Volné termíny
nabízíme prostřednictvím on-line
rezervace veřejnosti. Pochopitelně
postupně doplňujeme inventář tak,
abychom mohli pořádat i společenské akce. Například slavnostní večer
u příležitosti ankety Sportovec města
Prostějova se setkal s velkým úspěchem,“ vzkazuje všem pochybovačům Ivan Pospíšil.
Obdobný názor zastává i primátor
města. „Pokud se podíváte na obsazenost, tak je zřejmé, že hala je plná od
rána do večera. A je potřeba říci, že
se nejedná pouze o sportovní využití, ale také o pořádání společenských
akcí. První takovou bylo pořádání
Sportovce roku města Prostějova,
další budou zcela jistě následovat.
Moje celoživotní zkušenosti ze sportu říkají, že podobně kvalitní zařízení
nebude mít problém najít si své uživatele,“ myslí si František Jura. A své
dodává i jeho náměstkyně Alena Rašková. „Národní sportovní centrum
už funguje naplno. Dopoledne školy,
odpoledne sportovní oddíly a o sobotách či nedělích turnaje. Minulou
sobotu byl turnaj dorostenek ve volejbale, hrál se na dvou hřištích a měl
téměř plné hlediště diváků. Cestu do
centra si už našli i obyvatelé nedalekých domů s pečovatelskou službou,
kteří se rádi zajdou na mládež podívat
nebo se jen tak vypraví na kafe. Měla
jsem u nás na návštěvě kamarádky
ze Zlína a Karviné, a ty byly doslova
uneseny krásou města i tohoto nového sportovního centra. Občas by
každý z nás mohl provázet někoho,
kdo v Prostějově nebydlí, a dívat se
i jeho očima a možná aspoň v duchu
ocenit, co všechno a v jaké kvalitě zde
máme,“ posílá jasný vzkaz exprimátorka.

Pondělí 1. dubna 2019
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Mnozí z Prostějovanů budou mít hluboko do kapsy, takže většina lidí
sáhne k velice drastickým úsporným opatřením. V obchodních zónách
tak bude daleko méně zákazníků a všichni se přestaneme pachtit za konzumním životem. Konečně...
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Pomoc při
vašich aktuálních problémech přijde
dřív, než byste čekali. Teprve nyní začnete poznávat, jak vás lidé mají rádi a do
jaké míry se dokáží za vás prát. Otázka je,
zda si jejich náklonnost zasloužíte.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Stále se cítíte
jako v Jiříkově vidění a nechcete věřit, že by se váš život mohl konečně
zlomit k lepšímu. Máte teď vedle
sebe někoho, ke komu cítíte obrovskou náklonnost. Tápete ovšem v
tom, zda se oprostit od minulosti.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Vaše
špatná nálada nakazí hodně lidí
okolo vás, takže po celý týden bude
na pracovišti i u rodinného krbu nepříliš veselá situace. Budete muset
vynaložit hodně sil, abyste atmosféru vylepšili.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Krůček po
krůčku se budete přibližovat k vysněnému cíli. Ale pozor, v samém závěru
vašeho snažení přijde nečekaný zvrat
v podobě na první pohled nečekané
překážky. Někdo vám hodí klacek
pod nohy.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Nečekaně si finančně přilepšíte, což výrazně změní
vaše myšlenky a hlavně plánování do
budoucnosti. Najednou se ocitnete v
situaci, kdy nebudete muset počítat
každou korunu. Uvažujte ale reálně a
nezblázněte se z toho.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Ve vašem
okolí se nyní pohybuje člověk, se
kterým se budete cítit velice hezky
a bezpečně. Pokud nejste zadaní,
zkuste své štěstí a začněte alespoň
flirtovat. Něco z toho určitě bude,
ten druhý není vůbec z ledu.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Ve vašem
případě půjdou veškeré záležitosti
okolo vás jakýmsi samospádem. Vůbec o nic se nemusíte snažit, všechno
se vyvine samo podle vašich představ. Jen láska vám bude chybět, s ní
budete na štíru.
ŠTÍŘI–24.10.až22.11.Dbejte více na
svůj zevnějšek, poslední dobou na něj
kašlete. Co kdyby vás právě tento týden někdo oslovil a pozval na kávu, či
dokonce večeři? Klidně se to může stát
a je to docela reálné. Buďte připraveni.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Dosud jste si marně lámali hlavu nad
tím, jak zapracovat na své fyzické
kondici. Tentokrát ale konečně přijde ten správný nápad a vy se společně s kamarády zapojíte do sportování. Držte se toho za každou cenu.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Kolem problémů jste zvyklí chodit jako okolo horké kaše, což není
vůbec dobře. Postavte se nyní čelem
tomu nejtěžšímu úkolu, který vás
čeká. Půjde o pracovní záležitost,
která je ostře sledována nadřízeným.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Konečně
přestanete spekulovat o budoucnosti
a zcela propadnete všemu, co se děje
právě teď. Během víkendu se vám navíc přihodí nečekaná věc, která zcela
změní váš pohled na partnerský život.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Většinu dní
strávíte v dobrém rozpoložení,
dobrá nálada vám nebude chybět
ani ve vypjatých situacích. Během
víkendu ovšem přijde krize, budete
se nudit a z toho vyplynou mnohé
chyby ve vašem jednání.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 0/eą1e9ë52%.<
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev

Jsou zdravé, chutné a ve své stravě by je neměl vynechat žádný dospělý, natož dítko školou povinné či nepovinné. Jogurty mají být součástí
snídaně nebo svačiny nejlépe každý den. Proto jsme vyražili zjistit, že
ten opočenský i oblíbené kostíky od Danone, stejně jako kilové balení
bílého řeckého jogurtu nabízí nejlevněji Penny market. Selský jogurt
značky Hollandia je nejlevnější spolu s Penny marketem také v Kauflandu, klasický bílý jogurt privátní značky pak ještě na dalších čtyřech
místech. A jako bonus Lipánek, ten nabízí všichni za stejnou cenu.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 27. března 2019
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OD 1. DO 7. 4. 2019
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí a ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hodin. V pátek se pozorování
z provozních důvodů nekoná. Aktivita Slunce je nízká. Chromosférický dalekohled nabízí zajímavé pohledy na
protuberance, filamen-ty apod. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 20:30 do 21:30 hodin. Prohlédneme
si Mars, pak se seznámíme s příběhem ze života hvězd a nakonec navštíví-me nejvzdálenější galaxie, jaké můžeme
z naší hvězdárny spatřit. Uvidíme i přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „STALO SE NESTALO“. Vstupné děti 20Kč,
dospělí 40Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech akcí.
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Jednou z dlouhodobých priorit
Hospodářské komory je podpora
podnikání živnostníků. Této otázce
se komora věnuje každý den již několik let. Proto mi dovolte se s Vámi
podělit o radost z úspěchů, kterých
se podařilo v posledních několika
měsících dosáhnout a které, pevně
věřím, Vám pomohou ulehčit Vaše
podnikání.
Již několik let jsme se aktivně snažili
o navrácení původní výše limitu
pro uplatnění výdajových paušálů.
I díky nám tak již letos můžete využít
vyšší limit výdajových paušálů, tedy 2
miliony korun ročně.
V rámci této snahy aktivně prosazujeme politiku jedné paušální daně, která Vám má zjednodušit administrativu v podnikání. V praxi by živnostník
jednou ročně poslal finančnímu úřadu zákonem danou pevnou částku.
Konkrétní parametry by respektovaly
dnešní úroveň odvodového zatížení
drobných podnikatelů, zjednodušily

by však systém placení, komunikace
a kontroly ze strany státu. Intenzivně
komunikujeme se zákonodárci, abychom tuto myšlenku prosadili.
Dále také usilujeme o zavedení institutu mistrovské zkoušky, která
navazuje na tradici mistrů řemesel,
která v minulosti po staletí úspěšně
fungovala. Cílem projektu je zavedení
a uzákonění mistrovské zkoušky. Skládat ji budou držitelé výučních listů,
resp. úplných profesních kvalifikací
v řemeslných oborech, kteří mají alespoň pětiletou praxi. Je nezbytné, aby
se mistrovská kvalifikace stala součástí
vzdělávacího systému v ČR a přinesla
do praxe chybějící mistry oboru.
V minulém roce jsme pro Vás intenzivně vyvíjeli Právní elektronický
systém (PES). Jedná se o unikátní
a ojedinělou službu, která má jediný
cíl – zpřístupnit všechny povinnosti
podnikatelů vyplývající ze zákonů a
dalších právních předpisů přehledně
a na jednom místě. Tento systém jste

mohli již začít využívat od ledna letošního roku, a to do konce dubna
zdarma.
Rád bych Vás na závěr informoval,
že 5. dubna 2019 proběhne na půdě
Hospodářské komory setkání Vašich
členských společenstev a asociací.
Budeme rádi za Vaše podněty na toto
jednání, které můžete uplatnit prostřednictvím Vašich reprezentantů
v Hospodářské komoře.
Vladimír Dlouhý, prezident
Hospodářské komory ČR
POZVÁNKY
NA VZDÌLÁVACÍ AKCE

25. 4. Budoucnost informačních
systémů a poklady skryté v současných databázích
13. 5. Pracovnělékařské služby –
novinky, přednáší Robert Křepinský
22. 5. Setkání manažerů s představiteli statutárního města Prostějov
22. 5.Setkání manažerů s představiteli Statutárního města Prostějov

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: Lipová - Seč
Obec: Přemyslovice
Dne: 15. 4. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin.
Dne: 17. 4. 2019 od 07:30 do 9:30 hodin.
Vypnutá oblast: Seč - chaty: č. 25 – 29, 33, 34, 36 – 40, Vypnutá oblast: od Prostějova oboustranně po křižo41 – 45, 69 – 77, 79, 80.
vatku, dále sm. Pěnčín po č. 274 a 87, od křižovatky sm.
Obec: Mostkovice
Růžov po č. 199. Celá ulice od okálů od č. 173 a 176 po č.
Dne: 15. 4. 2019 od 7:30 do 9:30 hodin.
187 vč. ulice s č. 184. Dále od smíšeného zboží č. 126 levá
Vypnutá oblast: část obce Mostkovice s ulicemi: Pro- strana po konec obce sm. Prostějov, od č. 141 po č. 434
stějovská od ČS PHM - levá strana po občerstvení U oboustranně, č. 150, vodojem, reg. stanice plynu.
Čápa, pravá strana po č. 221/78, celé ulice Severní vč. Obec: Přemyslovice
vodárny, Za Stodolami - od ul. Severní po č. 595, Za Vo- Dne: 17. 4. 2019 od 9:30 do 11:30 hodin.
dou, Kukov, Nová, Malá, U hřiště, Za sokolovnou.
Vypnutá oblast: celý spodní konec Habeš od Pěnčína
Obec: Mostkovice
po č. 361 a po č. 30 včetně chat. Dále chaty směr Růžov
Dne: 15. 4. 2019 od 9:30 do 11:30 hodin.
od č. 7 po č. 24.
Vypnutá oblast: část obce Mostkovice s ulicemi: celé ulice Obec: Přemyslovice
Na Paloučku, Jižní vč. ZŠ, stájí Helios, Slunečná, Podskalí vč. Dne: 17. 4. 2019 od 12:30 do 14:30 hodin.
tenisového klubu, Slepá, U pomníku č. 36/3 a 37/5, Uličky, Vypnutá oblast: střední část obce oboustranně podél silNa Valše, Lesná vč. č. 21, 22, Panská, Na Hrádku, Pod Lesem, nice na Pěnčín od č. 275 po č. 337, od č. 87 po č. 58. Dále
Chatařská ohraničená č. chat 601-605-1071-1121-626-616- bytové domy u drůbežárny č. 460, 442, č. 432, 433 a č. 208.
612-628, Salatky č. 2, 4, G. Kraváka č. 38, obchod, garáže, Za Obec: Kostelec na Hané
Sokolovnou - stanice Vodafone.
Dne: 17. 4. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin.
Obec: Mostkovice
Vypnutá oblast: část města Kostelec - celé ul. Legionářská,
Dne: 15. 4. 2019 od 12:30 do 14:30 hodin.
Revoluční, Příhon, Zahradní, Krátká, Lešanská, Husova,
Vypnutá oblast: část obce Mostkovice: od kostela po OÚ Partyzánská, Přemyslovka, Za Kapličkou, Dvorek, Bezručolevá strana, od OÚ oboustranně po č. 466/9 a 417/40 včet- va, Smetanova č. 1 a 22, Třebízského - mimo část ulice od č.
ně areálu Ranč, ul. Generála Kraváka celá mimo obchod, ul. 407 po č. 673, část ul. Tyršova - levá strana od ul. 8. května
Salatky od č. 200/6 a 206/1 po ul. Generála Kraváka, celé po č. 36 (obchod), část ul. 8. května od křižovatky ul. Legioulice K Výpus, U Jezu, K Mlýnu, Pod Hrází, Dr. Cinka, Stará. nářská po konec města sm. Prostějov vč. ČS PHM, nádraží,
Obec: Držovice
kovovýroba Z. Balaš, dále část od ul. Husova po ul. Tyršova.
Dne: 15. 4. 2019 od 8:30 do 11:00 hodin.
Obec: Přemyslovice
Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice FVE Držovi- Dne: 18. 4. 2019 od 07:30 do 11:00 hodin.
ce č. 702007.
Vypnutá oblast: oboustranně ulice č. 233 a 204 po
Obec: Otaslavice
konec obce směr Konice včetně lokality novostaveb č.
Dne: 16. 4. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin.
500-506 a ulice k zámku. Ulice pod hasičskou zbrojnicí
Vypnutá oblast: jednostranně ulice od č. 59 po konec po konec obce sm. Růžov s č. 419, 418, 484, 68.
obce s č. 541, dále boční ulice od č. 71 a 88 po č. 84 a 87. Obec: Přemyslovice
Obec: Čechy pod Kosířem
Dne: 18. 4. 2019 od 9:30 do 11:30 hodin.
Dne: 16. 4. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast: ulice od č. 187 a 163 po konec obce s
Vypnutá oblast: celá ulice Víska (vč. č. 224 na ul. Ko- č. 174 a 136 (včetně chat), dále okály č.437-451. Jedmenského), dále ul. Komenského od č. 48 po konec obce nostranně ulice směr Prostějov od č. 160 po č. 473.
směr Lhota (mimo č. 34 a 229) č. 18 na ul. Havlíčkova.
Obec: Přemyslovice
Obec: Prostějov
Dne: 18. 4. 2019 od 13:00 do 14:30 hodin.
Dne: 16. 4. 2019 od 07:30 do 14:30 hodin.
Vypnutá oblast: část obce od č. 44, 341 a 343 po č. 31 a
Vypnutá oblast: levá strana ul. Rozhonova od č. 1 po č. kostel, včetně školy (od kostela po prostřední obchod).
E.ON Česká republika, s.r.o.
9, Sokolská č. 23

Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH
úterý 2. dubna: Zlechovská, Na Okraji, Kosířská, Na
Vyhlídce, Legionářská, Wichterlova, gen. Sachera, gen.
Dudy, gen. Dudy a gen. Sachera - spojka, Hloučelní,
J. Lady (Plumlovská - Mathonova), Plumlovská komunikace SSOK (kruh. objezd J. Lady - Albert)

čtvrtek 4. dubna: K. Svolinského (Kpt. O. Jaroše V. Špály), K. Svolinského – parkoviště (Kpt. O. Jaroše - V. Špály), V. Špály, J. Zrzavého, K. Svolinského
(V. Špály - Billa), A. Slavíčka, K. Svolinského - parkoviště (V. Špály - Billa)

Pondělí 1. dubna 2019
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KOUPÍM

SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky
NOVĚ Čalounické práce
Vedle cukrárny Florida
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Sběratel koupí a dobře zaplatí za takovéto
nože a veškeré věci vojenského charakteru
používaných výsadkáři do roku 1990.
Tel.: 704 268 219

Dne 31. března 2019
by oslavil 69. narozeniny
můj tatínek,
pan Ladislav ZAPLETAL
z Prostějova
a dne 4. dubna 2019
vzpomeneme 10. výročí,
co nás navždy opustil.
S láskou vzpomíná dcera
Denisa, zeť Lubomír a vnučky
Kateřina a Tereza.

Dnes, tj. 1. dubna 2019
si připomínáme 10 roků od úmrtí
našeho manžela a tatínka,
pana Pavla ŠMÉRKA
z Mostkovic.
S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

A za vše, za vše dík. Za lásku,
jaká byla, za život, jaký byl.

Kdo v srdci žije, neumírá..

Dne 3. dubna 2019
by se dožil 80 let
náš drahý manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Oldřich ŠVANCARA
z Pohory
a dne 17. května 2019
vzpomeneme 5. výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná manželka
Mirka, děti Hanka, Ilonka
a Mira s rodinami.

Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

Dne 29. března 2019
jsme vzpomenuli 10. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Oldřich KÝR
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Provádíme dokonalé stroj. čištění čal.
sed. souprav a koberců. M. Revay
tel. 604 439 302, 582 382 325
www.revay.cz
Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895

Dne 3. dubna 2019
vzpomeneme 14. výročí úmrtí
mého drahého manžela,
pana Antonína MAZURA
z Prostějova,
který tragicky zahynul vinou
nepozorného řidiče.
S láskou vzpomínáme. Za tichou
vzpomínku všem, kdo ho měli
rádi, děkuje manželka Marie
s celou rodinou.

16011421482

PRODÁM
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

Dne 4. dubna 2019
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Marcela VESELÁ
z Kraliček.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje manžel
Vladimír a dcera Zuzana.

Důchodkyně – nekuřačka, abstinentka,
bez zvířátka – hledá levný pronájem bytu
v osobním vlastnictví. Podmínkou trvalé Prodám Citroen C3, 1.1, 44KW, palivo
bydliště. Spěchá! Email: fowa@seznam.cz benzín. Rok výroby 2/2004 (2.majitel),
stk do 23.3.2020, najeto 190 000 km,
Pronajmu 135 m2 nebo 270 m2 podlaho- airbag řidiče + spolujezdec, palubní
vé plochy v bývalém starém Agrostroji. počítač, centrální zamykání, 5-dveřový,
Tel.: 608 709 521, 608 614 100
barvy modrá, cena 45 000 Kč. Dohoda
možná, mobil 737 502 528.
Koupím garáž v Prostějově. Nabídněte.
Tel.: 603 445 601

tomu bude 11 let, kdy odešla
paní Květoslava BLAHOVÁ
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Jitka s rodinou.

Klesly ruce pracovité, zemdlené,
utichlo srdce dobré, znavené, již
je po bolestech, utrpení, již po
životě, je jen rozloučení.

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je
bez tebe žít. Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.
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Byt 2+1, DB nebo OV – koupím.
Spěchá. 605 913 562
V okolí PV koupím chatu. 605 011 594
Sháníte botičky na svoje problémové
Pronajmu od května garáž v Prostějově nožičky? Prodejna IVKA, Plumlovská
u bývalého Cílu. Volat po 17:00 hod. ulice, Prostějov to vyřeší za vás. NabízíTel.: 582 365 843
me novou jarní pohodlnou kolekci zdravotní obuvy. Tel.: 603 445 601
Koupím byt 1+1, cihla. Přízemí nebo
první patro. Okolo 40 m. Po úplné nebo Prodám jádra vlašských ořechů ze sklizčástečné rekonstrukci. Tel.: 605 778 684 ně r. 2018 za 180 Kč/kg. Informace na
Volat od 11:00 do 13:00 nebo 17:00 do tel.č.: 604 669 685
18:00.
Prodám dvě benzínové sekačky.
Koupím
garáž
v
Prostějově. Benzínová samochodící Husqvarna
Tel.: 776 56 12 14
R145SV, motor obsah 190 cm3, cena
5000 Kč.
Pronajmu garáž za Mechanikou. Pěkná, Sekačku Mountfield Oleo-Mac G44PB,
suchá, s montážní jámou. Cena 800 Kč/ 24kg, 158 cc, cena 1500 Kč. Telefon:
měsíc. Tel.: +420 776 740 608.
773 919 167.

Prodám zděnou chatku, 16 m2.
Elektrika a voda. Více informací
na tel.: 724 24 55 66

právě tolik vzpomínek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86

Prodám palivové dříví za výhodnou Když Vám banka nepůjčí - půjčka na cokoliv
cenu. Tel.: 605 86 41 40
pro zaměstnance, OSVČ, důchodce, ženy na
MD. Rychlé jednání, jednoduché dokladováAKČNÍ NABÍDKA!
ní, peníze vyplaceny do 24 hodin na účet od
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic podpisu smlouvy. Volejte 605 948 676.
nabízí k prodeji palivové bukové dřevo. 1 prms 500 Kč. Nabídka platí do
Půjčka Pv a okolí.
vyprodání zásob. Doprava zajištěna.
Tel.: 776 087 428
Tel.: 582 388 101

Dne 2. dubna 2019
uplynou smutné 4 roky, kdy
nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek a bratr,
pan Václav VAŠEK
z Pěnčína.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte. Za vzpomínku
děkují manželka s rodinou
a sestry s rodinami.

Dne 4. dubna 2019
vzpomeneme 10. výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustil
pan Ladislav ZAPLETAL.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Helena a dcera
Renata s rodinou.

dnes gratulujeme na straně 31

Dne 3. dubna 2019
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Anežka PETERKOVÁ
ze Ptení.
Za tichou vzpomínku děkují dcera
Eva s rodinou, synové Miroslav
a Vojtěch s rodinami.

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
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Vlasta Malíčková 1939
Prostějov
Bronislava Synková 1931 Kostelec
na Hané
Věra Pokorná 2004
Prostějov
Marie Vaňková 1932 Brodek
u Prostějova
Miroslav Chytil 1944
Stařechovice

Poslední rozlouèení
Pondělí 1. dubna 2019
Jaroslava Meisnerová 1945 Smržice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Hofmanová 1949 Stražisko – Maleny 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Olomouc
Ivo Kořínek 1946
Prostějov Edita Čubíková 1957
Vrahovice
Helena Frodlová 1928
Ptení Roman Oplocký 1981
Otinoves
Jarmila Kratochvilová 1953 Prostějov Antonín Pařil 1940
Vyškov
Jana Mazáčová 1957 Malé Hradisko Marie Ježková 1946

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Poslední rozlouèení
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Eduard Komenda 1923 Čechy pod Pondělí 3. dubna 2019
Kosířem Jiří Kočař 1943 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Anna Adamová 1937
Prostějov Jindřiška Vodičková 1923 Čechy pod
Kosířem
Ladislav Čech 1946 Čelechovice
na Hané

OZNÁMENÍ
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
módní přehlídky a reklamní kampaně.
Tel.: 605 427 271 od 9-12h.
www.studio365.eu

Pohřební služba FCC Prostějov
19032020301

www.

Dne 2. dubna 2019
by oslavila 84. narozeniny
paní Jaroslava HEŽOVÁ
z Vrbátek.
Vzpomínají synové Václav a Petr
s rodinami, snacha Štěpánka
a přítel Jenda.

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

Pronajmu garáž v Prostějově, Fanderlíkova ul. Tel: 602 775 607

vecernikpv.cz

Ruku už ti nepodáme, abychom Ti
mohli přát, jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Kdo Tě měl rád, vzpomene,
kdo Tě miloval, nezapomene.

KOUPÍM rodinný dům v PV nebo
okolí. 737 530 368

Pronájem slunného bytu 3 + 1, 78 m2,
s lodžií a sklepem. Ulice Moravská, Prostějov - západní část. Cena 10 500 Kč/
měsíc + inkaso (elektřina a plyn). Byt je
částečně zařízený. Zděné jádro, plastová
okna. Pokoje jsou neprůchozí. Dům je
vytápěn vlastním kotlem. Volný k 1. 5.
2019. Tel.: 604 256 928

Neplačte, že jsem odešla, ten klid
a mír mi přejte, jen v srdcích svých
si věčnou vzpomínku na mne zachovejte.

Dne 5. dubna 2019
uplyne 15. výročí od úmrtí
paní Vlasty TOMÁŠKOVÉ
ze Stichovic.
Všichni, kteří jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte se mnou. Za tichou
vzpomínku děkuje syn Jan.

Dne 5. dubna 2019
vzpomeneme 9. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Milan BLAHA
z Čechovic.
Dne 8. května 2019

REALITY

Pronajmu novou prodejnu 200 m2.
Frekventovaná ulice s výlohou
7x3 m, první patro. Měřice samostatné.
Nájem: 10 000 Kč. Tel: 602 553 222,
u2pv@seznam.cz

Dne 4. dubna 2019
si připomeneme 2. smutné
výročí úmrtí
paní Marie MAŠKOVÉ
z Kelčic.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel s rodinou.

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo
poradit, potěšit, pohladit... Díky za
to, čím jsi nám v životě byl, za každý
den, který jsi pro nás žil.

Kácení stromů, prořezy dřevin,
sekání trávy. www.seceni-kaceni.cz
Tel.: 605 86 41 40

Pronajmu letní občerstveni s grilem v atraktivní lokalitě v blízkosti
centra
Prostějov.
Informace:
731 525 155
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Život s Tebou byl krásný, měl
jsi nás všechny rád, s láskou
a vděčností budeme vzpomínat.

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

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

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

řádková inzerce / vzpomínky

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Karel Neoral 1942
Otaslavice Pondělí 5. dubna 2019
Danuše
Bulejková
1928
Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Františka Fridrichová 1931 Prostějov
Prostějov
Zdeněk Stejskal 1944
Prostějov Rudolf Škrkánek 1931
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nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Hledám důchodkyni do začínající sběrny Čerpací stanice Shell Prostějov nabízí praoprav oděvů v Prostějově. Tel.: 608 331 141 covní místo na pozici obsluha čerpací stanice
– pokladní . Jedná se o zástup za mateřskou
Firma Montáže inženýrských sítí Protiva- dovolenou s nástupem během června 2019.
nov přijme elektrikáře. Nástup možný ih- Osobní kontakt po telefonické domluvě
582 333 901, 727 896 113 p. Ježková
ned. Kontakt: 733 526 284

Nabízíme pomocné práce při výrobě sladkého pečiva. Možný zkrácený úvazek, možné práce jen o víkendu. Tel.: 602 60 30 67

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

Zavedená firma příjme řidiče, ŘP sk.
C do HPP, stabilní práce, jízdy po ČR,
pravidelná mzda. Tel. 605 248 001

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

www.
vecernikpv.cz

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pozice
190312320268

Přijmeme pracovníky na úklidové práce. Možnost HPP nebo i brigádně.
Tel.: 777 099 406

Pondělí 1. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

Plat (Kè)

Brašnář/ka – vychystánání
15 500 Kč
Kvalifikovaní učitelé 1. st. ZŠ s AJ 28 630-37 330 Kč
Operátor/ka tkalcovny – seřizovač 26 000 Kč
Pomocní stavební dělníci
13 350 Kč
Pracovníci expedice
8 000 Kč
Projektanti pro
dřevěné konstrukce
20 000 Kč
Stavbyvedoucí pro pozemní stavby 35 000-45 000 Kč

Provoz

Kvalifikace

Firma

jednosměnný
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný

střední odborné
vysokoškolské
střední odborné
základní+praktické
střední odborné

GALA, Krasice
ZŠ a MŠ Pěnčín
Toray Textiles Central Europe, Pv
Pavel Piňos, Myslejovice
Karel Neoral

pružná prac. doba ÚSO s maturitou
pružná prac. doba ÚSO s maturitou

GRÉZA, Vrahovice
KONSTRUKTA - STAVBY, Pv

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

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Číšníci/servírky

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

90-100 Kč/hod.

turnusový

základní+praktická

Pension Mánes

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

19032210322

19032110313

19012810135

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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Pondělí 1. dubna 2019
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I třinácté číslo letošního roku vám přináší 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 Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 4. dubna 2019, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


URT¾XP÷

X[JT¾NC

Milíčova ulice
Marta MALÁ, Čelechovice na Hané
Výherce získává: DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě1790Kčnadohodnutýzájezd
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Miloš Sklenka
Zdeněk ŠÍDLO, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
PŘEDSTAVENÍ
Jarmila HUBÁLOVÁ, Kostelec na Hané
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě400 Kč pro vstup na akciSUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
6, 3, 6,7
František BENEŠ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.
SU
DO
KU

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

19032260316

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Poslední březnovou sobotu v Mohelnici na MMČR
Pavel VINKLER, Prostějov
Výherce získává:TŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč

Výherce získává '9ċ96783(1.<
QD+DQiFNp%HQiWN\YKRGQRWČ.þ

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19010960055

19032060307

LETNÍ……NA STRAŽISKU

Výherce získá 3(50$1(17.8
SURGHVHWYROQêFKYVWXSĤYKRGQRWČ.þ

Výherce získá 7ě,96783(1.<

YKRGQRWČ.þQDDNFL

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
SPORTU a graficky lehce poupravili šéfa korfbalového
oddílu SK RG Prostějov, který se nese na vlně vzestupu...

19010460020

Výherce získá 'È5.29é328.$=
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

1812071370

OKOUN, DELEGÁT, HADRY, JENDA, AMANT, JITRO, DRAHÁ,
VYHNAT, JÍMAČ, BYTNÁ, FIAKRY, FLEKAŘ, OMYLY, LAUDA, BIOLIT,
OBLIBA, DVOJMO, BIZON, RANDE, VÁZANKY, IKONY, PUKÉT,
VARLE, ENZYM

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

Výherce získá '9$'È5.29e328.$=<
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\
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zveme vás ...

TIP9HîHUQtku

PAMÁTKY SE OTEVŘOU DOKOŘÁN
KDY: SOBOTA 6. DUBNA, 9:00 HODIN
.'(=0(.152'1©'µ05$'1,&(5$'1,¤1©9¨l35267¨-29
Na 18. dubna připadá Mezinárodní den
památek a sídel. Jeho oslavy probíhají po
městech napříč republikou během celého měsíce a připojí se k nim i Prostějov.
Ten bude slavit již téměř o dva týdny dříve, přičemž na tuto počest otevře brány
zámku, Národního domu, radnice i její
věže. Přitom uvidíte některá jejich zákoutí, jež byste jindy navštívit nemohli,
a dozvíte se o těchto památkách také
mnoho zajímavostí při jejich komentovaných prohlídkách.
První otevře své brány prostějovský
zámek na Pernštýnském náměstí, a to
v 9:00 hodin. Bude pro vás otevřena

galerie s kavárnou v příjemném zámeckém prostředí a na požádání vám její
pracovníci otevřou také reprezentativní
prostory správní rady bývalé městské
záložny. Od 10:00 a 11:00 hodin zase
budete moci zajít na prohlídku Národního domu. „Komentovaná prohlídka
divadelní části bude doplněná pohledem
i do zákulisí. Nevšedním zážitkem jsou
prohlídky všech secesních salonků, které si do dneška zachovaly svoji původní
podobu.“
Akce Brány památek pokračuje i po poledni. Ve 13:00 hodin se poté budete
moci vydat na radnici. „Vejděte s průvod-

cem do budovy, která vám nabídne ukázku umu prostějovských řemeslníků podílejících se na výstavbě radnice. Projděte
se reprezentativními místnostmi, kanceláří primátora či obřadní síní.“ Na tuto
prohlídku je ovšem nutné si zarezervovat
místo na telefonním čísle 582 329 722.
A nakonec můžete od 14:00 hodin zajít
na radniční věž. „Zdolejte 256 schodů
vedoucích k vyhlídce na Prostějov a jeho
okolí z radniční věže. V útrobách věže obdivujte expozice z historie i současnosti
budovy radnice,“ píše se v pozvánce. I na
tuto prohlídku si však musíte zarezervovat místo na stejném čísle.

),/029§DIVADEL1«aneb, co se

2.§1.2$9»STAVY kde děje…
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 1. dubna
17:30 MÁME NA VÍC
český dokumentární film
20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisné drama USA
úterý 2. dubna
17:30 ŽENY V BĚHU
česká komedie
20:00 ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO
drama Island
středa 3. dubna
17:30 WETWOOD: PUNK,
ICON, ACTIVIST?
dokumentární film Velká Británie
20:00 SKLENĚNÝ POKOJ
romantické drama ČR
čtvrtek 4. dubna
17:30 TERORISTKA
komedie/drama ČR
20:00 SHAZAM!
Akční fantasy USA
pátek 5. dubna
15:00 DUMBO 3D
rodinné fantasy USA
17:30 TERORISTKA
20:00 SHAZAM!
sobota 6. dubna
15:00 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ČTYŘLÍSTKU
český animovaný film
17:30 SHAZAM!
20:00 TERORISTKA
neděle 7. dubna
10:30 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ČTYŘLÍSTKU
15:30 DUMBO
17:30 SHAZAM! 3D
20:00 TERORISTKA

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

ŠPALÍÈEK

Sokolovna

Uprkova 18, Prostějov
Skálovo nám. 4, Prostějov
čtvrtek 4. dubna
neděle 7. dubna
BAREVNÝ SVĚT PŘÍRODY
14:00 a 16:00 PERNÍKOVÁ
výstava nejen o Klubu přírodovědeckém
CHALOUPKA
založeném v Prostějově před 120 lety.
loutkové divadlo

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 21. dubna
OBRAZY ŽIVOTA
výstava ke stému výročí narození
prostějovské malířky Alžběty Zelené
do 21. dubna
TVORBA
výstava malíře, grafika a designéra, prostějovského rodáka E. Hanzalíka, který žije
a tvoří v Praze

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
úterý 2. dubna
9:30 DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY
další z cyklu pravidelného setkání účastníků Virtuální Univerzity třetího věku
čtvrtek 4. dubna
15:00 PORADNA SOS
17:00 KAMILA OPLETALOVÁ:
ŽIJU!
autorské čtení a vernisáž výstavy obrazů prostějovské rodačky, malířky
a básnířky
do 30. dubna
ODRAZY VE SKLE
výstava amatérské fotografky a básnířky
Elly El (Jarmily Kocmanové)
(Galerie na Půdě)

Galerie Mánes
Kostelecká 18, Prostějov
pondělí 1. dubna
VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
jarní dekorace firmy FLORIS, textilní šité
velikonoční zvířátka a dekorace
do 30. dubna
OBRAZY
výstava věnovaná nedožitým 85. narozeninám akademického malíře Jiřího Mádla

1½URGQÉGÕP
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
neděle 7. dubna
16:00 TANEČNÍ ČAJE
hraje Romantika band

Zámek Prostìjov
čtvrtek 4. dubna
MALUJI PRO RADOST
výstava Vladislavy Netukové

do 5. dubna
TAK TROCHU JINAK
výstava fotografií Lubomíra Čížka

TJ Sokol I
Prostějov

vs.

TJ Sokol
Holice
Sobota 6. dubna 14:00

dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

akce v regionu...
Cyklisté vyrazí do Haček
Hačky se po roce opět stanou hlavní vesnicí cyklistiky.
Nadcházející sobotu 6. dubna se bude konat 17. ročník
cyklistického výletu pro veřejnost u příležitosti zahájení letošní cyklistické
sezóny. Do Haček se mimo jiné sjedou cyklisté, kteří se v 10:00 hodin sejdou
v Prostějově u velodromu. Po příjezdu do obce budou uvítáni starostou, posedí
v občerstvení Bumbálka a budou moci zamířit na prohlídku větrného mlýna.

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
6SROHÄHQVNÙGÕP
čtvrtek 4. dubna
Komenského 6, Prostějov
8:00 MATEŘINKA
pátek 5. dubna
festival mateřských škol
20:00 DYMYTRY
neděle 7. dubna
S NADĚJÍ TOUR 2019
19:00 MŮJ TCHÁN JE PRINCEZNA
koncert známého seskupení
provokativní francouzská komedie
Hrají:J.Dohnal,P.Drmola,M.Drmolová,
H. Švédová, P. Kutalová.
Státní
(Moje divadlo Prostějov)

Zámek Konice

QRKHMEDORY½OLJDPXzÕ¤5

Dívčí sbor v Konici
Klub přátel hudby Konice a MěKS pořádají koncert Pěveckého dívčího
sboru Střední pedagogické školy Kroměříž. Akce se bude konat ve středu 3. dubna
od 19:00 hodin na zámku v Konici.

Aprílový koncert
Zastupitelstvo obce Čelechovice a TJ Sokol Čelechovice na Hané uvádějí Aprílový
koncert, v pořadí už patnáctý. Akce se bude konat tuto sobotu 6. dubna
od 15:00 hodin v místní sokolovně.

okresní archív

Keramické tvoření v Němčicích

Třebízského 1, Prostějov
do 5. dubna
X. KLUBOVÁ VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ
výstava členů Fotoklubu

Středisko volného času Orion z Němčic nad Hanou zve na akci Keramické tvoření na
téma Velikonoce. Setkání se bude konat v pátek 5. dubna od 13:30 do 15:30 hodin
v keramické dílně SVČ Orion.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
*ve čtvrtek 4. dubna se koná seminář s dětskou psycholožkou „DO ŠKOLY NEBO
ODKLAD?“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
*ve čtvrtek 4. dubna se uskuteční
„VYCHÁZKA ZA KONIKLECÍ“
*v sobotu 6. dubna se koná „UKLIĎME
SVĚT, UKLIĎME ČESKO“.
(více čtěte na straně 31)
&(1758035252',18
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je
na programu první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky

621635267¨-29
*v pondělí 1. dubna od 14:30 hodin se
uskuteční „RELAXAČNÍ CVIČENÍ“.
*ve středu 3. dubna od 14:00 hodin se
v restauraci U Tří bříz koná „Oblastní
shromáždění“
*ve čtvrtek 4. dubna od 9:00 hodin je na
programu „PLETENÍ Z PEDIGU“
RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 008 095, 724 706 773

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, tel. 775 549 777
oznamujeme všem klientům, že poradenské
pracoviště v Prostějově má provozní dobu:
úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do
16:30 hodin, čtvrtek jen pro objednané klienty.
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).

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá
26. dubna 2019 zájezd do termálu Velký Meder. Info na tel.: 588 008 095,
724 706 774
Třetí ročník akce VELIKONOČNÍ
JARMARK VĚDY A TECHNIKY
chce zábavnou a poučnou formou přiblížit dětem i dospělým některé oblasti
vědy a techniky. Zajímá vás, jak funguje
3D tiskárna? Chcete si vyzkoušet legostroj na malování kraslic, zúčastnit se
zajímavých pokusů s vejci anebo si třeba
vlastnoručně uplést pomlázku? Přijďte
v pátek 5. dubna a v sobotu 6. dubna
od 9:00 do 17:00 hodin do OC Zlatá
brána v Prostějově.

REVOLUTION TRAIN - Protidrogový vlak v Prostějově zastaví v železniční
stanici hlavního nádraží ve čtvrtek 4. dubna v době od 8:00 do 14:20 hodin (začátek
poslední prohlídky). Vlak budou navštěvovat objednaní žáci prostějovských základních škol s pedagogickým doprovodem.
Následně od 15:30 do 18:00 hodin (začátek poslední prohlídky) bude vlak přístupný široké veřejnosti. Pro žáky základních
škol, které vlakový program navštíví, bude
následně realizován tzv. návazný program
„To je zákon, kámo“, který bude realizovat
Policie ČR. Rezervace míst pro veřejnost
v odpoledním bloku od 15:30 hodin je
možná na rajnochova@revolutiontrain.
cz. Více informací k projektu naleznete na
www.revolutiontrain.cz.

1. kolo
BASKETBAL
Sobota 6. dubna:
14.30: OP Prostějov – Chomutov (7.
kolo finálové sk. 2. ligy žen, hala Sportcentra DDM Pv).
17:30: OP Prostějov – Jičín (9. kolo play out
„C“ ligy kadetek, hala Sportcentra DDM Pv).
Neděle 7. dubna:
11.00: OP Prostějov – Liberec (8. kolo
finálové sk. 2. ligy žen, hala Sportcentra
DDM Pv).
11:30: OP Prostějov – Vysočina (10.
kolo play out „C“ ligy kadetek, hala
Sportcentra DDM Pv).

FLORBAL
Neděle 7. dubna:
8.30: 22. kolo Olomoucké ligy mužů
(týmy Playmakers Prostějov, K2 Prostějov „B“, Šumperk „B“, Bisons Přerov,
Libina, SH ZŠ Suprovka v Němčicích
nad Hanou).

HÁZENÁ
Neděle 7. dubna:
10.30: TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
– HK Ivančice (18. kolo 2. ligy mužů,
sk. Jižní Morava, SH Kostelec na Hané).
16.00: TJ Sokol II Prostějov – TJ Sokol
Velké Meziříčí (18. kolo 2. ligy mužů,
sk. Jižní Morava, SH ve Studentské ulici v Pv).

LEDNÍ HOKEJ:
pátek 5. dubna:
10:00 - 18:00 Turnaj ročník 2008
(Víceúčelová hala a ZS Prostějov)
sobota 6. až neděle 7. dubna:
8:00 - 17:00 Turnaj ročník 2007
(Víceúčelová hala a ZS Prostějov)

GYMNASTIKA:
sobota 6. dubna:
9:00 Přehlídka sportovní gymnastiky
(tělocvična ZŠ Melantrichova)



navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

DO NÌMÈIC
DORAZILY
DVÌ MÚZY

ZHQVQ8GPFWNC2TQXC\QX¾

Slavné hereèky Dolinová
s Pogodovou zkrášlily
divadelní pøedstavení,
doplnil je Václav Tobrman
strana 30

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Statutární města Prostějov loni
čerpalo ze státních dotací 144 milionů korun, které mířily do oprav
a výstavby. Mezi nevýznamnější
investice bezesporu patří obnova
Národního domu nebo Přestupní
terminál Floriánské náměstí.
ƔƔ Halová Mistrovství Evropy
družstev mládeže Winter Cup 2019
přinesla úspěch prostějovskému
klubu. Stříbro přivezly dívky ČR do
14 let, v nominaci byla jako jednička Kristýna Tomajková a kapitán
Tomáš Josefus a chlapci ČR do 16
let získali bronz, hráčem číslo 1 byl
Adam Jurajda, kapitánem byl Jiří
Novák.
ƔƔ Olomoucký kraj ocenil nejlepší učitele a byli mezi nimi i kantoři
z Prostějova. Milena Buriánková
(ZUŠ Vladimíra Ambrose), Soňa
Hanáková (Švehlova střední škola
polytechnická), David Mach (Obchodní akademie), Jana Mohrová
(SOŠPO).
ƔƔ Elitní tým TUFO-PARDUS
Prostějov má zdárně za sebou druhé letošní společné soustředění. Za
finální přípravou před sezónou se
vydal na řecký ostrov Rhodos, kde
zároveň jeho členové absolvovali
první ostrý start v tomto kalendářním roce.
Čtěte v příštím vydání!

WWW.VECERNIKPV.CZ

SPORT

KULTURA
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SPOLEČNOST

Číslo 13•Ročník 23
Pondělí 1. dubna 2019

&2'É/6-(67ìÉ%<"

Naleznete
uvnitř

=DWtPQHQtQLFQRYpKR
PROSTĚJOV Na všechny
stěžejní novinky ohledně
nejbližší budoucnosti hokejových Jestřábů zatím
platí informační embargo.
Zůstane prostějovským
koučem a sportovním manažerem Jiří Vykoukal?
Dojde k nějakým změnám
v realizačním týmu? A jak
bude vypadat hráčský kádr?
S jakými ambicemi půjde
do příštího ročníku Chance
ligy? „Momentálně je na odpovědi moc brzy. A tohle
všechno jsou stejně otázky,
které by měly směřovat na
majitele klubu,“ prohodil
krátce Vykoukal s odkazem
na generálního manažera
Jaroslava Luňáka.

ČECHY
OTEVŘENY

ƔƔ Uplynulou sobotu proběhla
pod Kosířem velká sláva s otevřením
Hanácké ambasády
strana 31

JDU HRÁT
SPORT

ƔƔ Jak a co si koupit, když se chcete
začít aktivně hýbat, vám poradí naše
dnešní tematická strana strana 34

Marek SONNEVEND

ZHQVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Večerníku se koncem uplynulého týdne nejvyššího muže jestřábího klubu nepodařilo zastihnout, zkusíme
jej oslovit znovu a přinést vám tak čerstvé informace o budoucnosti prostějovského týmu.
Z kuloárů zatím proskakují zprávy o konci dvou strůjců současné éry. Lukáš Luňák zřejmě ze zdravotních důvodů ukončí kariéru a Matouš Venkrbec má namířeno do Francie. Naopak duo Divíšek - Nouza by mělo na Hané
setrvat, zájem je i o další služby Račuka se Žálčíkem.

HOKEJOVÉ OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU
NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 42-43

%XGRXFtNDGHíQLFH
$QHWD6RNHORYi
EXGHERMRYDW
YVHPLILQiOH
0,662.

ŠLÁGR VEČERNÍKU - VOLEJBAL

PROSTĚJOV Volejbalistky VK Prostějov se s vypětím všech sil a navzdory
zdravotním komplikacím probily do
semifinále UNIQA extraligy žen ČR
2018/19. V něm změří síly s Duklou
Liberec, přičemž druhý duel série hrané na tři
vítězství přivítá hala Sportcentra DDM v sobotu
6. dubna od 17:00 hodin.
Hanačky a Severočešky sváděly během aktuální
sezóny naprosto vyrovnaný boj o druhé a třetí místo po dlouhodobé části elitní tuzemské soutěže. Výš nakonec skončil výběr vojenského oddílu
o pouhý chloupek, konkrétně při rovnosti získaných bodů díky většímu
počtu výher (o jednu).
Hlavním důvodem této lepší výchozí pozice Dukly je příznivější bilance vzájemných střetnutí v letošním ligovém ročníku. Prostějovanky totiž silným protivnicím zpod Ještědu podlehly třikrát těsně 2:3, zatímco
samy uspěly jedinkrát poměrem 3:1.
„Play-off je však úplně jiná soutěž a nejen proto věřím, že naše horší
bilance s Libercem nebude hrát v semifinále žádnou roli. Navíc jsme
vítězstvím na severu v nadstavbě ukázali, že Duklu zvládneme porazit,
psychický blok určitě nehrozí, právě naopak. Naše motivace Liberec vyřadit a postoupit do finále je obrovská. Zvlášť doma jej chceme konečně
zdolat,“ řekl Večerníku hlavní trenér vékáčka Lubomír Petráš.
(son)

vs.

#PGVC 5QMGNQX¾ T¾FC X\RQOÊP¾ PC UXQLK VCPGéPÊ UMWRKPW XG
MVGTÆVCPéKNCP÷MQNKMNGVCXGNKEGLKVQDCXKNQ Foto: www.missok.cz

boje na zelených trávnících aneb

ƔƔ Po čtvrté jarní a celkově dvanácté porážce v řadě nelze vyloučit
konec hlavního kouče u fotbalistů
Prostějova
strana 35

Bitva o finále s Libercem!

OLOMOUC, PROSTĚJOV Jak už Večerník
informoval, Aneta Sokelová z Kelčic pronikla
mezi desítku středoškolaček vybraných pro
semifinále Miss OK. Semifinálový galavečer
pro Olomoucký kraj bude nadcházející pátek
5. dubna hostit zámek ve Velké Bystřici.

Po semifinálovém kole se počet soutěžících zúží z deseti
na tři. Ty se pak společně s devíti dívkami ze tří dalších
krajů představí na závěrečném galavečeru, jenž se bude
konat v sobotu 1. června v krásných prostorách zámku v
Mikulově. „Nejvíce pyšná jsem na moji mámu - překonala vážnou nemoc. Je mým velkým vzorem a největší
oporou, kterou v životě můžu mít,“ prozradila Aneta
Sokelová, pro niž je skvělou zkušeností už jen vlastní
účast. „Doporučila bych ji všem holkám zajímajícím se
o podobné věci,“ dodala studentka 3. ročníku oboru kadeřnice na SŠ Automobilní v Prostějově.
(mls)

➢

ZŮSTANE
MACHALA?

KAM ZA F

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „A“ – 17. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 17. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 17. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 17. KOLO

II. TØÍDA OFS PV – 15. KOLO

SOKOL KONICE
SK CHVÁLKOVICE
NEDĚLE 7.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

TJ SOKOL PLUMLOV
SK PROTIVANOV
SOBOTA 6.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

FK NĚMČICE NAD HANOU
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
NEDĚLE 7.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích

TJ SMRŽICE
SK JESENEC-DZBEL
SOBOTA 6.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál ve Smržicích

TJ TIŠTÍN
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
NEDĚLE 7.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Tištíně

Pondělí 1. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

výsledky
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BASKETBAL
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1. set:
2. set:
3. set:


25:14
23:25
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4. set:
19:25
VHW
13:15
.RQHÿQëVWDYVpULH 1:3
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Foto: Marek Sonnevend
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.223(5$7,9$1%/1$'67$9%29ÉþÉ67.2/2
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5R]KRGÿt
9RQGUiþHN.XþtUHN
1HMH]FKOHEDiváci:

2B.: 36/20:50/29. 7URMN\11:6. TH: 29/20:30/22.
Doskoky: 32:39. Asistence: 23:20. Fauly: 
6HVWDYD%.2ORPRXFNR
'RXJODV-DYRQWH6HKQDO0DUHN3HONR-XUH'HGHN-LĜt
*RJD$GDP'XQDQV7KRPDV1RUZD0LFKDO0LNXOLþ-RVLS
9iĖD)UDQWLãHN.OHSiþ(ULN6\FKUD/XNiã
Tréner:3UHGUDJ%HQiþHN

30:26 (13:13)
5R]KRGÿt 0DUWLQtN D 3DXOXOLN 9\ORXÿHQt
6HGPLþN\Diváci: 35.
1HMYtFHEUDQHN2ORPRXFHýtKDO+\QHN
7LW]3HWUWêOD.XEHþHN
Sestava a branky Kostelce: Mayer - Prášil
+RFKYDOG3RSHOND6PpNDO'RVWiO
9DUKD3RGKUi]VNêětþDĜ9DUKDOtN
1HYUOD*UHSO3DOLþND 7UHQpĝL Milan
9DUKDOtND'DYLGâHYþtN

Å2SURWLPLQXOpPXXWNiQt
V.XĝLPtGHIHQ]LYD
IXQJRYDODPQRKHPKĥĝ´


7RPiãý(51Ëý(.NRXþ3URVWČMRYD
STRANA 47

19030810240

DDOätYëVOHGN\NROD,YDQþLFH6..XĜLP9
0H]LĜtþt7HOQLFH6..3%UQR%7-'&HUHNHY
-XOLiQRY6+&0DORPČĜLFH%

VOLEJBAL
81,4$(;75$/,*$

5R]KRGÿt.UHPOiþHND/HYtþHN9\ORXÿHQt
1:4. þ. %RNĤYND SR WĜHWtP Y\ORXþHQt 
6HGPLÿN\ 1/0:0. Diváci: 55.
1HMYtFHEUDQHN%RKXQLF5\ãDYê/XNiFV
3DVHNDD1RYiN
6HVWDYD D EUDQN\ 3URVWčMRYD +UXEê ± 9
0LFND+DFXUD%HþLþND0LNXOND-XUD
%RNĤYND.RVLQD-XUHþND Trenér:
7RPiãýHUQtþHN

Å9WULVWQtVHVWDYčMVPHDVL
SĝHGYHGOLWRQDFRMVPHPčOL´


Foto: BK Olomoucko

HÁZENÁ
32:24 (15:11)

7RPiãý(51Ëý(.NRXþ3URVWČMRYD
STRANA 47



1(Ó3/1É7$%8/.$32.2/(
 %RKXQLFH
    
 7HOQLFH
    
 ,YDQþLFH
    
 6RNRO90H]LĜtþt     
 6..XĜLP
    
 .RVWHOHFQ++.     
 +%&2ORPRXF     
 3URVWčMRY
    
 6+&0DORPČĜLFH%     
 -XOLiQRY
    
 7-'&HUHNHY
    
 6..3%UQR%
    














.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWDGXEQDKRGLQ
.RVWHOHF ² ,YDQÿLFH QHGčOH    
3URVWčMRY²90H]Lĝtÿt QHGčOH ,
0DORPČĜLFH%±%UQR%  .XĜLP±-X
OLiQRY'&HUHNHY±%RKXQLFH7HOQLFH±2OR
PRXF QHGČOH 

Ètvrtfinále play-off:
4. zápas:

3íHURY3URVWĨMRY


93:98

YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD

1\PEXUN  ÓVWt QDG /DEHP  
 1HMYtFHERGĥ+UXEDQ:ULJKW
 - %RKDþtN  0 3HWHUND   +RXãND D
0DUWLQSR3HFND 2SDYD%UQR
    1HMYtFH ERGĥ -XUHþND
%XMQRFKD.OHþNDSR=EUiQHNDâYDQ
GUOtNSR*HLJHU5RE\D1HK\EDSR 
2ORPRXFNR3DUGXELFH 
 1HMYtFHERGĥ'RXJODV06HKQDO
3HONR.RKRXWâYUGOtN6LQJOHWDU\
3RWRþHN 6YLWDY\'čÿtQ 
 1HMYtFHERGĥ0DWČM6YRERGD
$LNHQ.RYiĜ0DUNR3RPLNiOHN
$XWUH\&DUOVRQâLãND
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$6.83,1<$

NRXþ2ORPRXFND3UHGUDJ%(1$ý(.

strana 46

'čÿtQ  2SDYD     
1HMYtFHERGĥ$XWUH\D3RPLNiOHNSRâLãND
*QLDGHN.RXĜLO%XMQRFK=EUiQHN
10 * 3DUGXELFH6YLWDY\ 
 1HMYtFHERGĥâYUGOtN6LQJOHWDU\
3ĤOSiQ3RWRþHNâNUDQF$LNHQ
0DWČM6YRERGD0DUNR ÓVWtQDG/DEHP
 %UQR      1HMYtFH

/,*$08åĤ.2/2

%RKXQLFH3URVWĨMRY

2ORPRXFNR3DUGXELFH

'DOätYëVOHGN\NROD

3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

2ORPRXF.RVWHOHFQ+

105:83
(19:19 53:40 83:65)
5R]KRGÿt Hruša, Kec, Scholze. Diváci:
500.
2b.: 47/26:42/24. 3b.: 11:7. TH: 24/20:16/14.
Doskoky: 47:39. Asistence: 29:15. Fauly:
20:21.
6HVWDYD D ERG\ 3URVWčMRYD 9iĖD
František 22, Sehnal Marek 14, Norwa
Michal 14, Dunans Thomas 10, Pelko
Jure 9, Sychra Lukáš 7, Palyza Lukáš 5,
'HGHN-LĜt*RJD$GDP
Trenér:3UHGUDJ%HQDþHN



„Naším problémem byla špatná
NRQFHQWUDFHYREUDQČ³
strana 46

Nymburk - Olomoucko

Å=DVORXæHQpYtWč]VWYt
1\PEXUND%\OOHSätP
WëPHPP\]ORELOLMHQ
SUYQtPÿWYUWLQX´

%.2ORPRXFNR6OXQHWDÓVWtQDG/DEHP

93

ERGĥ3HFNDâRWQDU:LVVHK6WH
JEDXHU)DUVNêD*HLJHUSR5RE\ 
1\PEXUN2ORPRXFNR 
 1HMYtFHERGĥ'DYLV03HWHUNDD
33XPSUODSR-%RKDþtN.Ĝtå+UX
EDQ9iĖD1RUZDD06HKQDOSR
Dunans 10.
Nadstavbová skupina A1- 11. kolo:

Nadstavbová skupina A1- 10. kolo:

6HVWDYD3ĝHURYD

3










1\PEXUN
6YLWDY\
2ORPRXFNR
3DUGXELFH
'ČþtQ
ÒVWtQ/
2SDYD
%UQR

   
  
  
  
  
  
  
  










35Ĥ%Čå1É7$%8/.$6.83,1<$





2:3

YtFHYKODYQtPNXSyQX

.$03ĜÌã7Č
6HPLÀQiOH]iSDVVWĝHGDGXEQD
hodin:
/LEHUHF3URVWčMRY VWĝHGD 2OR
PRXF2O\PS3UDKD
6HPLÀQiOH]iSDVVRERWDGXEQD
hodin:
3URVWčMRY/LEHUHF2O\PS3UDKD2ORPRXF
%DUiæRH[WUDOLJX]iSDVVRERWDGXEQD
KRGLQâWHUQEHUN'REĜLFKRYLFH
%DUiæRH[WUDOLJX]iSDVVRERWDGXEQD
KRGLQâWHUQEHUN'REĜLFKRYLFH

HLEDÁME SPORTOVNÍHO REDAKTORA SE ZAMÌØENÍM NA FOTBAL - TEL.: 608 960 042

18050570474

26

86.3UDKD   
.ROtQ
  
1+2VWUDYD   
+UDG.UiORYp   











.$03ĜÌã7Č
Nadstavba A1
12. kolo, 3. dubna 2019, 18:00 hodin:
·UVÊ PCF .CDGO  1RCXC $TPQ  5XKVCX[
 &÷éÊP  1NQOQWEMQ2CTFWDKEG
0[ODWTM
13. kolo, 6. dubna 2019, 18:00 hodin:
2CTFWDKEG·UVÊPCF.CDGO0[ODWTM&÷
éÊP1NQOQWEMQ$TPQ5XKVCX[1RCXC
Nadstavba A2
10. kolo. kolo, 3. dubna 2019, 17:30
hodin:
0*1UVTCXC*TCF-T¾NQXÆ-QNÊP75-
2TCJC  
11. kolo. kolo, 6. dubna 2019, 18:00
hodin:
-QNÊP0*1UVTCXC75-2TCJC*TCFGE
-T¾NQXÆ

Pondělí 1 dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

výsledky

FORTUNA NÁRODNÍ LIGA - 20. KOLO

tovní sumáør
r
o
p
S

)&=EURMRYND%UQR²6.3URVWčMRY

1

(0:0)

5R]KRGÿt*LQ]HO±3DWiN)LãHU
Diváci: 

0

 YÙVOHGN\ VWDWLVWLN\ WDEXON\

Branka:0DJHUDå.%DUWRORPHXâNRGD±9RãDKOtN.URXSD6ODQLQND
%LROHN)OiGU-DQtþHNýHUYHQiNDUWD  -DQtþHN6WDWLVWLN\URKRYpNRS\
VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\PLPR
6HVWDYD%UQD

„Rozhodla jediná situace...“
2OGĜLFK0$&+$/$NRXþHVNiþND

strana 35
Foto: www.fczbrno.cz

+DORXVND±(LVPDQQ.U\ãWĤIHN
9UDãWLO6XNXS±âXPEHUD.UHMþt
%DULã 6HGOiN âWHSDQRYVNê
0DJHUD ±âNRGD3ĜLFK\VWDO
%DUWRORPHX 
Trenér:3DYHOâXVWU

27

Plíškové unikl titul,

6HVWDYD3URVWčMRYD
/p *LDQJ ± =DSOHWDO 
âHYþtN  6FKXVWHU -DQtþHN
%LROHN ± 6ODQLQND 9RãDKOtN
)OiGU 3tFKDO  0DFK\QHN 
± .RXGHOND ± .URXSD
Trenér:2OGĜLFK0DFKDOD

Kvitové post jedničky

FOTBAL
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA - 20. KOLO

%UQR3URVWĨMRY


1:0 (0:0)

YtFHYKODYQtPNXSyQX

9tWNRYLFH-LKODYD 1:0 (0:0)
Branky:0DWČMå..DORþ±.OREiVD
-DZRâXPVNê7LMDQLDiváci:

=QRMPRþLÿNRY

1:0 (0:0)

Branky:.XQFDå.âXVWU$QWO
Diváci:

6RNRORY&KUXGLP 0:1 (0:1)

3DUGXELFH9ODñLP

0:0

å.3LURFK±39êERUQê3LãNR
'DR%DGRFKDDiváci:

7iERUVNR7íLQHF 1:1 (0:0)
Branky: 1JLPEL±2PDVWD
å.:HEHU 7ĜLQHF Diváci:

+UDGHF.UiORYp9DUQVGRUI
0:1 (0:1)
Branka: .RFRXUHN5R]KRGÿt0DWČMþHN±
.Ĝtå.XEUå.'XUGHYLü.DWHĜLĖiN±
+HSSQHUDiváci:

ÔVWtQ/Ġ%XGĨMRYLFH 
KRG

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 

.$03ĜÌã7Č
21MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
Jihlava . Varnsdorf (5.4., 18:00), Chrudim
 6¾DTQUMQ   6ąKPGE  8ÊVMQXKEG
   2TQUV÷LQX  <PQLOQ 
  äKåMQX  5QMQNQX 8NCwKO  *TCFGE
-T¾NQXÆè$WF÷LQXKEG2CTFWDKEG  
$TPQ·UVÊP.  
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

17.kolo:

.UDOLFHQ+/XWtQ
3. 
 9tFHYUR]KOHGQĨQDVWUDQĨ

17. kolo: Všechovice – Litovel 1:1 (1:1) PK:
 3OHãHN 3HWU ± 'UDJRQ 3HWU ãWHUQEHUN ²
þHUQRYtU  6PUþHN-DNXE=LIþiN3HWU
åHODWRYLFH²=iEĝHK  3.=DRUDO
/XNiã±6LWWD0DUHNOpatovice – Mohelnice
1:2 (1:1)*HUKDUG0LURVODY±[.ORVV-LĜtHFK
Olomouc „B“ - Medlov 0:1 (0:0) 2NURXKOê
0DUHN 9HONp /RVLQ\ ² 'RODQ\   
[ ,QGUD 7RPãiã .RE]D 0DUWLQ äiN 2QGĜHM
0DĖND7RPiãâLQRJO0DWČM±3tUHN3DYHO

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /XWtQ
      
 -HVHQtN
      
 9ãHFKRYLFH       
 0HGORY
      
 0RKHOQLFH
      
 äHODWRYLFH
      
 âWHUQEHUN
      
 =iEĜHK
      
 2SDWRYLFH
      
9HONp/RVLQ\       
.UDOLFHQ+      
/LWRYHO
      
'RODQ\
      
ýHUQRYtU
      
+).2ORPRXFÄ%³      
)*3678',2,$7ĜÌ'$6.$

15. kolo:+OXERÿN\²1iPčäģQD+DQp
 [1JX\HQ0LFKDO2UDO7RPiã±(OVQHU
0LURVODY )LãDUD 0LURVODY Chválkovice –
5DSRWtQ  +UEiþHN0HWRGČM3H]]RWWL
*LDQSDROR 'RVRXGLO 0DUWLQ ± %RãNR 'DYLG
%RKGtNRY ² +DėRYLFH    +DWRĖ
-DURVODY%RKXėRYLFH².RQLFH  3.
 )U\þiN$OHã ± .UiVD -DURPtU Paseka –
%čONRYLFH  -DQRXãHN3HWU±+ORåiQHN
'DYLG6NOHQiĜ0LURVODY7URXEHOLFH²0DOHWtQ
1:2 (0:2) .UiþPDU 3DYHO ± +RORYQ\FK ,YDQ
0LFKDOþiN/XNiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %RKXĖRYLFH     
 &KYiONRYLFH     
 +OXERþN\
    
 .RQLFH
    



































































$/($632576:($5,$7ĜÌ'$6.%

Branky: 5\ELþNDå.*ODVHU6WUR
SHN±0DVWtN0Ui]HN=tPDDiváci:

 ýHVNp%XGČMRYLFH
 -LKODYD
 +UDGHF.UiORYp
 9DUQVGRUI
 %UQR
 3DUGXELFH
 ÒVWtQ/
 9tWNRYLFH
 =QRMPR
9ODãLP
7ĜLQHF
6RNRORY
0DV7iERUVNR
&KUXGLP
3URVWčMRY
äLåNRY

 %RKGtNRY 
 0DOHWtQ

 %ČONRYLFH 
 5DSRWtQ

 3DVHND

ěHWČ]iUQD 
+DĖRYLFH 
1iPČãĢQ+ 
7URXEHOLFH 
/HãWLQD












15. kolo8UÿLFH²6ODYRQtQ  =HOLQD
/XNiã +DORX]ND 3HWU +DORX]ND 2QGĜHM
%XUHã 0LFKDO 'XE Q0  &KRPRXWRY 
(1:1) âiOHN -RVHI +UDEDO 'DYLG 3D]GHUD
-DQ ± 6HGOiĜ /XERPtU .RMHWtQ ² %URGHN
X3ĝHURYD  .RXĜLO-RVHIþHFKRYLFH
– Plumlov 2:0 (1:0)[-DKO/XGČN%HėRY
²/LSRYi  [)LDOND7RPiã1RYiN
3HWU 3ĜLNU\O 'HQLV 3URWLYDQRY ² %čORWtQ
   3RVStãLO )UDQWLãHN 0LODU 2QGĜHM
*UPHOD0DUHN.RVWHOHFQ+/LSQtNQ%
3.

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /LSRYi
    
 þHFKRYLFH     
 %URGHNX3Ĝ     
 %HĖRY
    
 /LSQtNQ%     
 3OXPORY
    
 3URWLYDQRY     
 %ČORWtQ
    
 .RVWHOHFQ+    
8UÿLFH
    
.RMHWtQ
    
6ODYRQtQ
    
&KRPRXWRY     
'XEQ0     































60226,%7ĜÌ'$6.$

15. kolo +DQi 3Y ² 5DGVODYLFH   
*iERU 3DWULN +ODGNê 0DUWLQ .UXSLþND 0LORã
± âLPHþHN 3HWU .OHQRYLFH Q+  1čPÿLFH
Q+    [ 'UHNVOHU (ULN &pVDU
0DUWLQ ± +RUiN -DQ 2WDVODYLFH ² ÓMH]GHF
3.ÓVWtÅ%´-H]HUQLFH  
.iGČ /XNiã ± [ âDQWD -DQ %RViN 'DQLHO
åHODWRYLFH Å%´ ² 7URXEN\    3.
 7RPHN âLPRQ ± .ROOHU 0DUWLQ 7RYDÿRY
² .RYiORYLFH    .RĜtQHN -DQ âWLPSO
3HWU 2WiKDO /XNiã ± %ČODãND 0LFKDO .DQWRU
7RPiã3LYtQ²0RVWNRYLFH  3.
[ 6YR]LO -DURVODY ± .D]GD 7RPiã 9RMWtãHN
0DUWLQ

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 ÒVWtÄ%³
    
 3LYtQ
    
 .OHQRYLFHQ+     
 0RVWNRYLFH
    
 ÒMH]GHF
    
 7URXEN\
    
 -H]HUQLFH
    
 7RYDþRY
    
 .RYDORYLFH
    
äHODWRYLFHÄ%³     
2WDVODYLFH
    
5DGVODYLFH
   
1čPÿLFHQ+    
+DQi3Y
   































/,21633257,%7ĜÌ'$6.%

 NROR 7ĝHäWLQD ² =YROH    [
0DVRSXVW $OHã +RKQ 0DUWLQ ± 2VSiOHN
/XNiã 1HMHGOê 2QGĜHM Moravský Beroun
² 9HONi %\VWĝLFH    +UGOLþND
-DURVODY±[/RãĢiN'DYLG3RVStãLO9RMWČFK
-HVHQHF ² 2OHäQLFH    3.  [
3ROHV=E\QČN7LFKê3HWUýtåHN'DYLG±[
6DViN )LOLS 3XFKU 5RPDQ 1RYiN 0DUWLQ
/RäWLFH².RæXäDQ\  .UHMþt0DUWLQ
±5R]HKQDO'DYLGěHKiN7RPiã6ODWLQLFH²
1RYp6DG\Å%´  [âHPUR=GHQČN
6OH]iN$GDP'DQLVâWHIDQãWHUQEHUNÅ%´
 6PUæLFH    +ODYiþHN 9UDWLVODY
6WXGHQê$OHã YO =ERåtQHN,YR
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2OHãQLFH
    
 7ĜHãWLQD
    
 9HONi%\VWĜLFH     
 -HVHQHF
    
 0RUDYVNê%HURXQ    
 âWHUQEHUN
    
 1RYp6DG\Ä%³     
 .RåXãDQ\
    
 /RãWLFH     
'RORSOD]\
    
=YROH
    
6ODWLQLFH
    
6PUæLFH
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

najdete
nás na
www.
vecernikpv.cz

3Ĝ(%252)635267Č-29²,,7ĜÌ'$

NROR

%URGHNX.RQLFH6NDOND
 
Branky:%XUJHW0*UHSO%ODWQHU
±%DUWRQtN5R]KRGÿt+HJHU±*UXOLFK
/LãND å.%XUJHW0RåQê±0
*ORX]DU3LQNDYD6YR]LO'LYiNĥ
Brodek u Konice:.RYiþ±0*UHSO 
6YRERGD  %ODWQHU %XUJHW 3 *UHSO  =
.RXGHOND 3 .RXGHOND 0RåQê 9LþDU 
. 5 *UHSO  ± - .RXGHOND .ROiĜ 
+ORXãHN 
Trenér:3DWULN0OOHU
6NDOND $ *ORX]DU ± 3URNRS 6ODPHQHF
3LQNDYD 6SLVDU ± 6HGOiN  6YR]LO  %DU
WRQtN+êåćiO.KêU±0*ORX]DU.DUiVHN
Trenér:/XNiã0UiþHN

Å9tFRGHPčQHFKWčMWHVO\äHW
E\ORE\WRKRGQčHPRWLYQt´
 5RPDQ3,1.$9$YHGRXFtWêPX).6NDOND


VWUDQD

NROR'UæRYLFH²9ëäRYLFH  [6RODQR
9DOLQD%RUMD±[.YDSLO-DNXEþHFKRYLFHÅ%´
9UFKRVODYLFH  1DLFOHU-DQ6HGOiN$GDP
-DQþtN-LĜt&KPHOtN%RĜHN±[.RQXSND/XNiã
.OHVQLO7RPiã/LãND0DUWLQBrodek u Konice –
6NDOND  %ODWQHU-LĜt*UHSO0LFKDO%XUJHW
+XEHUW ± %DUWRQtN -DQ Nezamyslice – Brodek
X3Y  0XVLO0LURVODY±[âYDUF-DNXE
3LĖRV3HWU6ROGiQ5DGHN8UÿLFHÅ%´7LäWtQ
(0:2)9RGiN3HWU±[.\VHOiN9ODVWLPLO+DPDOD
0LFKDO 'REURPLOLFH ² 9UDKRYLFH    [
.UDWRFKYtO -DNXE 9tFRY ² +RUQt ãWčSiQRY 
(0:2)0HOX]tQ-RVHI$EUDKiP'DYLG1ČPHF/LERU
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 +RUQtâWČSiQRY    
 9UFKRVODYLFH    
 'UåRYLFH
   
 %URGHNX.    
 'REURPLOLFH    
 9UDKRYLFH
   
 7-7LãWtQ
   
 %URGHNX3Y    
 6NDOND    
9tFRY
   
1H]DP\VOLFH    
 6RNRO8UþLFH%    
 ).9êãRYLFH    
 ýHFKRYLFH%    































,,,7ĜÌ'$6.83,1$$
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %LVNXSLFH
    
 %URGHNX3YÄ%³     
 .UDOLFHQ+Ä%³     
 2OãDQ\
    
 3DYORYLFH
    
 1ČPþLFHQ+Ä%³    
 2WDVODYLFHÄ%³     
 äHOHþ
    
 1H]DP\VOLFHÄ%³    
%HGLKRãĢ
    























,,,7ĜÌ'$6.83,1$%

10. kolR =GčWtQ ² %URGHN X .RQLFH Å%´
1:0 (0:0) 1DYUiWLO -DURVODY Protivanov „B“ 3ĝHP\VORYLFH  3.%tOHN0LURVODY
3RVStãLO7RPiã±&LWD5DGRYDQâXVWU-DURVODY
YO  þHFK\ S.  3OXPORY Å%´   
ýDUQê2QGĜHM.ĜHVDOD0DUWLQ.OYiþHN$QWRQtQ
+YR]G².RVWHOHFQ+Å%´  [/XåQê
0LFKDO-XUQtN7RPiãKladky – Otinoves 1:1
 3.)LDOD3HWU±-DQHþHN-DURVODY
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 3OXPORYÄ%³    
 .ODGN\
   
 2WLQRYHV
   
 .RVWHOHFQ+Ä%³    
 =GČWtQ
   
 3ĜHP\VORYLFH    
 ýHFK\S.    
 3URWLYDQRYÄ%³     
 3WHQt
   
+YR]G
   
%URGHNX.Ä%³    
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Foto: internet
MIAMI, PROSTĚJOV České tenistky na výjimečném turnaji v Miami
odehrály kvalitní partie, přesto odjížděly mírně zklamané. Karolína Plíšková z finálové porážky, Petra Kvitová zase z toho, že nevyužila šanci
postoupit na první místo světového
žebříčku. Obě elitní hráčky porazila
Australanka Ashleigh Bartyová, která zažila nejlepší týden kariéry a poprvé se posunula do světové desítky.
„Ashleigh hrála výtečně celý týden
a ve finále předvedla skvělý tenis.
Gratuluji, finále rozhodl první set.
Ve čtvrté nebo páté hře jsem začala
cítit strašnou únavu a pak to se mnou
šlo z kopce,“ konstatovala po posledním utkání Plíšková, která úvodní
sadu ztratila ve zkrácené hře, pak už
na soupeřku nestačila.
Přes finálovou porážku se do Evropy nevracela Plíšková v pohřební
náladě. „Minulý turnaj v Indian
Wells jsem opouštěla zklamaná,
protože jsem vypadla ve čtvrtfinále.
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Teď je to finále a to je o něco lepší. Samozřejmě jsem chtěla titul,
ale vím, že jsem tu odehrála dobré
zápasy,“ ohlédla se za výsledky posledních týdnů Plíšková. V Miami
odvedla dobrou práci a třeba v semifinále porazila Simonu Halepovou
z Rumunska. „To byl můj nejlepší
zápas turnaje. Z vystoupení v Miami
si vezmu pouze pozitiva, negativní
věci ignoruji,“ dodala Plíšková, která se bude v Barceloně připravovat
na antukovou část sezóny.
Triumf v turnaji mohl Kvitovou
posunout na post světové jedničky, úspěšná tenistka však vypadla
již v zápase o postup do semifinále.
Odehrála hodně náročné střetnutí,
v němž těsně prohrála tie-break, pak
dokázala srovnat krok, ale ve třetím
setu už neměla sílu na totální obrat.
„Soupeřka do toho šla silou, dokázala eliminovat můj servis, který neposlouchal, jak by měl,“ uznala Petra
Kvitová.
(lv)

Čtvrtfinále po Veselého

návratu na kurty
MARBELLA, PROSTĚJOV Nadějný vstup do antukové sezóny
absolvoval tenista Jiří Veselý na
kvalitně obsazeném challengeru
ve španělské Marbelle. Prostějovský hráč se tam poprvé představil
jako otec a postoupil do čtvrtfinále. Vypadl až s domácí nasazenou
desítkou Martinezem ve třech
setech.
„Na kurtu jsem se cítil dobře, přece
jen však bylo vidět, že jsem několik
týdnů nehrál soutěžní utkání. Praxe se
tréninkem nedá nahradit. Pro začátek
to ale nebylo úplně špatné,“ hodnotil
svůj výsledek Veselý.
V Marbelle startovali také další dva
tenisté prostějovského TK Agrofert.
Adam Pavlásek skončil hned v 1. kole,
Zdeněk Kolář v boji o postup do osmifinále nestačil na nasazeného Itala
Baldiho.
(lv)
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kultura v Prostějově a okolí

Právě jeho pořízení spustí řetězec ostré výměny názorů, v němž na povrch
vyplynou i taková tajemství, která by
za běžných okolností zůstala navždy
nevyřčena.
V konverzační komedii s plynutím
příběhu gradovalo napětí mezi přáteli
a stejně tak i dávkování humoru z úst
všech tří herců. „Hra je velmi lehká
a zábavná, nejednou jsem se od srdce
zasmála. Pojednává o mužské ješitnosti vystihnuté autorkou textu naprosto
přesně. Velmi vtipnou formou ukazuje,
jak by mohlo přátelství mezi muži velmi rychle skončit kvůli hloupé hádce
o obrazu,“ svěřila se návštěvnice Zuza-

ně, které můžete znát z písničkového
soundtracku k filmu 8 hlav šílenství,
kde zazněly zhudebněné básně zmiňované Anny Barkovové, ale také nově
zhudebněné texty této zapomenuté
poetky. Právě ty Vladivojnu nepřestávají fascinovat svou nadčasovostí
a naléhavostí. A kromě toho se budou
číst také ukázky z jejích deníkových
zápisků a sešitů,“ prozradila produkční
Městského divadla Hana Šprynarová.
Ke kladnému hodnocení této umělkyně se přidávají i další lidé z kulturní
scény. „Celý ten tryskající vulkán jejího
hlasu a muziky, ač je sexy a proklatě
současný, nezavání podbízivostí. Vladivojna La Chia je totiž originál a k tomu
patří odvaha – laťku si nasadila pořádně
vysoko,“ prohlásil spisovatel Jáchym
Topol. „V čele s protagonistkou předvedla hudebně i vizuálně pozoruhodné
představení, které pozvolna proplouvalo někde mezi šansonem, popovými
vsuvkami, kabaretními prvky i alternativními experimenty,“ doplnil hudební
publicista Antonín Kocábek.
Na naší hudební scéně působí tisíce
kapel a umělců, ale jen málokterý
z nich je tak nezaměnitelný, originální a vyčnívající z řady jako zpěvačka Vladivojna La Chia. Přijďte
do divadla a zažijte její jedinečné
vystoupení! Vstupné na koncert
činí 250 korun.
(tem)

jaké bylo
o divvadllo...
ZHQVQ6GTG\C/CEJQX¾

8RąGFUVCXGPÊ#TVX[UVQWRKNK PCUPÊOMW\NGXC -CTGN
*GąO¾PGM,QUGH%CTFCC<FGP÷Mä¾M
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„Jirka jako malíř byl velice pilný a také
skromný člověk. Jeho umění bylo inspirováno skutečným zážitkem, jenž
je zprostředkován barevnou hrou, na
kterou skoro každý rád přistoupí. Byl
pokorný před přírodou a její krásou
a také pokorný hlavně ke svému talentu. Děkuji Jiřímu za jeho urputnost
a vytrvalou snahu hledání moudrosti,
krásy a spravedlnosti, za schopnost
uchovat tuto krásu dalším generacím,“
pronesl při slavnostním projevu vernisáže Petr Vysloužil, předseda Galerie
Mánes.
Po celou dobu akce souznívala s krásou obrazů příjemná hudba. „Prostějov, vznešené město v samém srdci
Hané. Kolik krásy v sobě skrývají

Nikola FILIPENSKÁ

PROSTĚJOV Nedávno měl Večerník možnost být u skvěle koncipované vernisáže věnované nedožitým
85. narozeninám akademického malíře Jiřího Mádla. Součástí programu byla i hra na kytaru, té se zhostil
učitel ze Základní umělecké školy
Plumlov Václav Procházka se svou
žačkou. Tematické obrazy se týkají
hlavně Prostějovska, u čehož tedy
Večerník nemohl chybět.

jeho dominanty i malá zákoutí, příroda a architektura. Celý rok kráčíme
spolu s akademickým malířem Jiřím
Mádlem tímto okouzlujícím městem
ve snaze zachytit jeho život. Každý
tyto pohledy vidí svýma očima, náš
malíř – umělec však na rozdíl od nás
dovede tyto okamžiky vnést na plátno, zastavit na něm čas i děj a uchovat
pro další generace. Je to malířské vyznání lásky k hanácké krajině, lidem
i architektuře. Jeho motivy jsou symfonií barev oslavující prostá zákoutí
i vznešené dominanty, které tak často
míjíme bez povšimnutí,“ uvedl dále
Vysloužil.
„Prostějovské motivy Jiřího Mádla na
nás působí dojmem lehkosti a spon-

-XKF÷PÊLUQWVGOCVKEMÆQDTC\[\GLOÆPCRCM\¾MQWVÊ2TQUV÷LQXC

(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾

tánnosti, jsou však vždy výsledkem
dlouhodobé a uvážené průpravy, od
poznání a prožitku jde dlouhá a často i pracná cesta k výsledné realizaci.

8¾ENCX2TQEJ¾\MCCLGJQåCéMCPCXGTPKU¾åK\CJT¾NKPCM[VCTW(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾

chom do medailových bojů šli v plné
síle,“ zdůraznil Luboš Petráš.
Jeho přerovský protějšek musel naopak
kousat nezměrné zklamání. „Samozřejmě to strašně mrzí a je hodně velká
škoda, když jsme se ve třetím i čtvrtém
utkání série dostali tak blízko vítězství
a nakonec svými chybami prohráli. Takový je však sport, musíme se s tím vyrovnat. Přes bolavé vyřazení jsem hrdý
na náš tým za to, jak výborný volejbal
v play-off předváděl a že kvalitnímu
Prostějovu byl naprosto vyrovnaným
soupeřem. VK gratuluji k těsnému, ale
nakonec zaslouženému postupu, lépe
než my zvládl rozhodující momenty.
A přeji mu brzké uzdravení obou zraněných děvčat. Také my jsme se museli ve
čtvrtém střetnutí obejít bez zraněného
libera Nikoly Vaňkové, nastoupila Bára
Šádková a vedla si moc dobře. Náš sen
o letošním zisku ligové medaile sice
skončil, přesto však chci celý mančaft
pochválit. Podařilo se nám diváky úplně
zaplnit halu pro domácí zápas a věřím, že
jsme si svými výkony získali respekt soupeřů. Rovněž mám radost, že to s Prostějovem byla naprosto férová série na vysoké úrovni a s oboustranně přátelským
přístupem i vystupováním. Teď se zkusíme co nejrychleji posbírat z těžkého
vypadnutí, abychom ve zbytku play-off
extraligy zabojovali o páté místo,“ shrnul
obsáhle kouč Přerova Radim Vlček s řadou myšlenek sympaticky sportovního
rozměru.

'WHQTKEM¾TCFQUVRTQUV÷LQXUMÚEJXQNGLDC
NKUVGM\RQUVWRWFQUGOKHKP¾NGGZVTCNKI[
PCRCNWDQXEG2ąGTQXC
Foto: Marek Sonnevend

Martin ZAORAL

Prostějovska se vydala Vendula Burgrová. Sympatická
studentka oboru fotografie Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně už prostějovskou veřejnost před téměř třemi lety
zaujala svojí výstavou v Kulturním klubu Duha. Na ní
představila mimo jiné snímky zvířecích vnitřností nafocených na protest proti zákazu domácích zabijaček.
I na své toulky po kulturácích si Vendula Burgrová
přibalila fotoaparát. Díky tomu vznikl kalendář pro
každý rok. Představení tohoto projektu proběhlo
v jejím nově otevřeném ateliéru Vyletí ptáček. DoNezamyslice, Tištín, Ohrozim, Malé Hradisko, Držovice razila na něj celá řada osobností prostějovského
a řada dalších. Na pouť po dvanácti kulturních domech kulturního života. „Je to perfektně odvedená práce

PROSTĚJOV Vyletí ptáček! Touto známou „hláškou“ pojmenovala mladá prostějovská fotografka
Vendula Burgrová svůj stylový ateliér. Ve čtvrtek
28. března jej v jednom z domů v Určické ulici slavnostně otevřela. Při této příležitosti také pokřtila
originální autorský kalendář zachycující svébytný
pohled na řadu kulturních domů po celém regionu. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

vytvořená na dané téma,“ zhodnotil přímo na místě
uznávaný fotograf Karel Novák.
Vlastního křtu se společně s autorkou ujal prostějovský
primátor František Jura, který projekt podpořil ještě
coby náměstek olomouckého hejtmana pro oblast kultury. „Přišlo mi to jako výborný nápad, kulturáky a jejich
svéráz k našim městům a vesnicím prostě neodmyslitelně patří,“ odůvodnil současný prostějovský primátor.
Vendula Burgrová je nesporně nejen nápaditou fotografkou, ale i příjemným člověkem obdařeným organizačními
schopnostmi a patřičným životním elánem. I proto se dá
očekávat, že se od ní ještě mnohého dočkáme.

Vendula Burgrová zároveň otevřela svůj ateliér v Určické ulici

" I NII L ? JII L N´´ Û
saa

Oba nadcházející protivníci byli během aktuálního soutěžního ročníku
naprosto vyrovnaní, ne náhodou
nasbírali za celou dlouhodobou část
ligových bojů shodný počet 51 bodů.
Přetahovanou o druhé místo nakonec
vyhrály Severočešky díky tomu, že
dosáhly osmnácti vítězství, zatímco
Hanačky s lepším skóre setů „jen“ sedmnácti. Proto jsou teď níž nasazeny
i v play-off a medailové bitvy otevřou
venku.
Ve prospěch Dukly hovoří kromě
startovací výhody domácího prostředí také další dvě skutečnosti. Jednak lepší bilance vzájemných střetnutí
(3:2, 3:2, 1:3, 3:2), druhak i rychlejší
zvládnutí čtvrtfinále. V něm liberecké
družstvo vyprovodilo KP Brno hladce
3:0 na zápasy po jednotlivých výsledcích 3:0, 3:2 a 3:1, zatímco prostějovský tým se trápil čtyři převážně rovnocenné mače s Přerovem (3:1, 0:3, 3:2,
3:2). V čemž hrálo roli citelné oslabení

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV To, k čemu se postupně schylovalo takřka celou sezónu, už
je tady. Konkrétně semifinálová série
UNIQA extraligy žen ČR 2018/2019
mezi volejbalistkami Dukly Liberec
a VK Prostějov, která v tomto týdnu
začne dvěma úvodními duely. První
se hraje ve středu 3. dubna od 16:00
hodin ve městě pod Ještědem, druhý
přijde na řadu v sobotu 6. dubna od
17:00 hodin v hale Sportcentra DDM.
.KDGTGEt2TQUV÷LQX
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Prostějov (son) - Právě probíhající
vyřazovací část volejbalové UNIQA
extraligy žen ČR 2018/19 přináší
jednu důležitou změnu oproti předchozím rokům. Poprvé po mnoha
letech totiž vyřazené čtvrtfinalistky
hrají dál o nižší umístění. „Už před
sezónou na jednáních Asociace volejbalových klubů projevila většina
ženských oddílů přání absolvovat
celkově vyšší počet zápasů během
celého ligového ročníku. Jednou
z odhlasovaných novinek se tak stalo
zavedení sérií play-off o páté místo
a o sedmou pozici,“ vysvětlil předseda AVOK Peter Goga, současně
manažer VK Prostějov.
Obě zmíněné série proběhnou
v tomto a příštím týdnu, na dva vítězné duely se v nich utkají Šelmy
Brno – Volejbal Přerov (o 5. příčku)
a KP Brno – TJ Ostrava (o 7. post).
Začíná se na hřištích prvně jmenovaných týmů, pořadatelství se střídá
po jednom střetnutí. „Bezprostředně po čtvrtfinálovém vyřazení se
asi nikomu nechce hrát o tahle nižší
konečná místa. Ale jakmile opadne
okamžité zklamání, už člověk v sobě
postupně nachází motivaci se ještě
poprat o co nejlepší výsledek celé
soutěže. Proto věřím, že my do posledních utkání sezóny dáme všechno,“ řekl k tématu hlavní trenér přerovského mančaftu Radim Vlček.

ZAUJALO NÁS -

jaká byla posttupoová ra
radoostt vk v přerrově...

o dvě zraněné opory Helenu Horkou
a Terezu Slavíkovou.
Nyní by však měl být výběr desetkrát
mistrovského klubu z posledních deseti let již kompletní. Navíc dobře ví, na
koho si dát ze soupeřova kvalitního kádru největší pozor. Trenérské duo manželů Gálíkových dost spoléhá na slovenské
plejerky, neboť jejich kolektiv bodově
táhne trojice právě ze země východních
sousedů Nikola Pištěláková (univerzálka), Lucia Mikšíková (smečařka) a Michaela Candráková (blokařka). Když
k nim připočítáme nahrávačku Simonu
Kopeckou, střeďačku Kateřinu Kohoutovou, diagonální hráčku Annu Šotkovskou i libero Veroniku Dostálovou, dává
to dohromady nadmíru silnou základní
sestavu.
Vysokou úroveň soka si náležitě uvědomuje i kouč vékáčka. „Liberec hraje celou sezónu velice dobře, dokonce v poháru jednou porazil Olomouc. My s ním
máme nepříliš lichotivou bilanci vzájemných utkání, proto asi soupeř bude
považovaný za mírného favorita celé
série. My se však na nic takového neohlížíme, minulost je minulost. A play-off
znamená novou, úplně jinou soutěž. Bez
ohledu na to, jestli nastoupíme v plném
složení, musíme jít do každého jednotlivého zápasu na maximum a jak venku,
tak doma se ze všech sil rvát o vítězství.
Postup do finále je rozhodně otevřený,
my za ním bojovně půjdeme,“ ujistil
Lubomír Petráš s tím, že klíčem k úspěchu je ubránění extrémně produktivní
tahounky Pištělákové.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

+FÊM[DG\RTQUVąGFPÊOWX[UVWRQX¾PÊONCFÆCWVQTM[RCPQXCNCRąKUNCXPQUVPÊOMąVW
XPQX÷QVGXąGPÆOCVGNKÆTWUMWVGéP÷WXQNP÷P¾CVOQUHÆTC
Foto: Martin Zaoral
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ƔƔ Jak byste se za dramatickým střetnutím ohlédla?
„Chtěly jsme tady ukončit sérii, ale věděly
jsme, že to nebude jednoduché, protože
soupeřky jsou docela rozjeté. Zatímco my jsme se musely obejít bez Helči
Horké i Terky Slavíkové. Sám zápas pak
byl zase nahoru – dolů, stejně jako předchozí vzájemné. My i Přerov hrajeme
dost podobný volejbal, ve kterém hodně
záleží na tom, komu zrovna lépe jde podání a přihrávka. Z těchhle činností se pak
oboustranně odvíjela úspěšnost celé hry.
Často došlo na těsné koncovky, kde rozhodovaly jeden dva balóny. Ony do toho

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

šly na maximum a nechtěly nic pustit, my
taky. Bylo to strašně vyrovnané i náročné.“
ƔƔ Tentokrát jste začaly dobře, ale
Zubřice otočily z 0:1 na 2:1 včetně třetí části 25:23. Jak složité bylo se z takového průběhu zvedat?
„Koncovka třetího setu dost bolela, protože jsme do ní daly všechno a stejně nám
o kousek utekla. Naši touhu po ukončení
série to však nijak nenarušilo, dál jsme naplno makaly. A věděly, že hlavně musíme
pořád tlačit, tlačit a tlačit. Společně jsme
bojovaly, vykrývaly se, od holek z lavičky
byla slyšet ohromná podpora, stejně tak
od menšiny našich fanoušků v bouřlivé
atmosféře. No a vletěly jsme do čtvrtého
setu ještě víc než domácí.“
ƔƔ V tiebreaku měl však od začátku
navrch Přerov, vedl již 13:8. Vzápětí
se konečně povedlo přerušit jeho pětibodovou sérii a vy jste šla na servis. Co
se vám honilo hlavou?
„Říkala jsem si, že by tam konečně mohlo spadnout nějaké eso. Což se s pomocí

hrají a postup budou muset vybojovat o tři dny později doma,
došlo k rozhodujícímu obratu. Na servis přišla smečařka VK Marie
Toufarová (na snímku) a nejenže jej v psychicky nesmírně těžké
situaci nezkazila, ona celý tiebreak odvážným způsobem skvěle
dopodávala. Až k vítěznému skóre 13:15, tím pádem i k průniku
do extraligového semifinále. Po euforickém konci bitvy se logicky
stala středem obří hostující radosti, načež jako hrdinka zlomového
závěru odpověděla na několik našich otázek.

prasátka hned podařilo. Pak jsem věděla, že
soupeřky už budou taky nervózní, a když
se mi povede dávat dobré podání, šance na
obrat určitě je. S každou další výměnou bylo
cítit, jak se s holkama zvedáme, a všechny
společně jsme to nakonec opravdu uhrály.“
ƔƔ Jak jste vy osobně zvládla vědomí, že
podání nesmíte zkazit, což by téměř jistě
znamenalo porážku?
„Samozřejmě to nebyla jednoduchá situace,
ale právě pro takové momenty volejbal hrajeme. Když se podaří podobný obrat a vybojujete takhle důležitou výhru, je to úplně
nejlepší.“
ƔƔ Měla jste od trenéra pokyny, kam
servis v tom finiši dávat?
„Ano, podání mělo jít do zóny pět. To první mi
popravděuletělodošestkyabyloztohošťastné
eso, další servisy už jsem trefovala do té pětky.“
ƔƔ Euforie po proměnění postupového
mečbolu byla velká, že?
„To je jasné. Na jednu stranu jsme vnímaly
povinnost zvládnout jako favoritky čtvrtfinále, do kterého jsme šly ze třetího místa po
nadstavbě a Přerov až ze šestého. Série však
byla hodně vyrovnaná, tím větší máme z postupu radost a společně si ho užíváme.“
ƔƔ Má tenhle dílčí úspěch o to větší
hodnotu, že jste jej vydřely bez útočné
tahounky Horké i základního stavebního
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kamene obrany Slavíkové?
„Přesně tak, tohle bylo náročné. Slavča se zranila ještě před play-off a chyběla nám celé čtvrtfinále, Helča se k ní na marodku přidala v úvodu
třetího utkání s Přerovem. Který navíc hrál
velice dobře, byl nebezpečný. Ty dva zdravotní
záseky nás ale s holkama ještě víc semkly a společně jsme šly tím bojovněji do toho.“
ƔƔ V semifinále vyzvete Liberec. Co od
této série očekáváte?
„Určitěnepolevíme,protožesamyvíme,že v některých činnostech máme docela nedostatky. A nejen na těch je potřeba stále pracovat.
Nejdřív si ale musíme pořádně odpočinout,
což je taky důležité. Potom se vrhneme do
přípravy, která bude určitě důkladná. Snad
se Helča se Slavčou stihnou uzdravit, abychom do semifinále šly kompletní. Liberec
nás sice v sezóně porazil víckrát než my ho,
v nadstavbě už jsme však proti němu hrály
lépe v porovnání se základní částí. Dukla asi
bude mírný favorit, ale podle mě je série otevřená a šanci rozhodně máme. Postoupit až
do finále chceme hrozně moc.“

DY\GĆHO\WRr

MHQRPÇPSRG¿QËY]¿YøUX6HPNO\MVPHVH

0DULH7RXIDURY¿ e9ËWø]VWYËDSRVWXSQHE\O\]GDOHND

Radost blokařky VK Prostějov Veroniky
Bezhandolske po proměněném mečbolu
v Přerově byla tak ohromná, že se bulharská plejerka nijak nerozpakovala a hrdince
vypjatého závěru Marii Toufarové dala pořádný polibek (viz. snímek). Balkánský temperament se prostě nezapře...

Bulharka vlepila Toufarové
velkou pusu

Foto: Marek Sonnevend

Foto: Marek Sonnevend

Všechny motivy se rodily ze zevrubného a důvěrného poznání. Po léta je obhlížel v panoramatických výhledech
i intimních zákoutích. V jeho obrazech nacházíme osobitý přínos, který
2QRTQO÷P÷PÆOOGéDQNWUGRTQUV÷LQXUMÆXQNGLDCN 1DLÊOCNK UG K éNGPQXÆ TGCNK\CéPÊJQ VÚOW MQWé *TFKPEG\¾X÷TGéPÆJQQDTCVW/CTKK6QWHCTQXÆUMQéKNC 0GOQJNQ EJ[D÷V RQF÷MQX¾PÊ \C RQFRQTW P÷MQNKMC
KUVM[GWHQTKEM[UGD÷JN[MUQD÷
.WDQOÊT2GVT¾wUKXÊV÷\P÷\CąXCN
FQP¾TWéG.WEKG2QN¾wMQX¾
FGUÊVM¾OHCPQWwMčXJNGFKwVK
je určován atmosférou jasu a slunce,
plnosti a radosti. Malba tohoto umělce je radostí oka,“ konstatoval šéf Galerie Mánes ke kalendáři, který vyšel
v roce 2004 s obrazy Jiřího Mádla.
„Vernisáž se mi velice líbila, vystavené obrazy jsou moc krásné. Malíře je
velká škoda, tak jako každého umělce.
Majitelé Galerie jsou velice příjemní
a usměvaví lidé. Ráda se sem zase na
nějakou vernisáž přijdu podívat,¨“ pro- PŘEROV Když už to za stavu 13:8 v páté sadě středečního duelu
zradila Večerníku Nikola Spáčilová.
na přerovské půdě vypadalo, že prostějovské volejbalistky pro-
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na. Naštěstí pro mužské postavy hádka končí usmířením, když ten,
co umění koupil, dovolí druhému, jenž obraz nesnáší, aby jej pokreslil. Tímto mu totiž dokazuje, že přátelství je pro něj důležitější než
bílý kumšt.
Celá komedie si přitom neustále utahuje z mužů a jejich typické povahy. „Muži jsou přirozeně egoističtí, Art ovšem ukázal, že přátelství
mezi nimi dokáže jejich sebestřednost překonat. Navíc bylo patrné,
že všichni tři herci k sobě mají blízko a jsou sehraní, o to víc si to
užívali oni, ale i já osobně. Možná na můj vkus ale až příliš mluvili,
nicméně text byl zajímavý a velmi vtipný,“ zhodnotil ještě návštěvník
Martin.
Art Divadla Bez zábradlí v programu Městského divadla původně ale být vůbec neměl. Nejdříve bylo naplánováno představení Čapek Městských divadel pražských. „Vzhledem k tomu,
že vedení Městských divadel pražských se v nedávné době měnilo,
řeší v souvislosti s tím spoustu záležitostí. A kvůli tomu neustále přesouvali termín účinkování. Proto jsme nakonec zvolili variantu komedie Art Divadla Bez zábradlí,“ vysvětlila produkční divadla Hana
Šprynarová.
Nejbližším představením v Městském divadle je tuto neděli 7. dubna komedie Můj tchán je princezna. Uvede jej prostějovské Moje
divadlo v 19:00 hodin.
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Pondělí 1. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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navštivte stále více oblíbenější inter vecerník
á

1<G@IOJQ<IµAJOJBM<AF<KJFüODG<F<G@I?µü(2)12/(6

PROSTĚJOV Do Městského divadla v Prostějově zavítá tuto sobotu
13. dubna v 19:00 hodin zpěvačka
a skladatelka Vladivojna La Chia se
svou doprovodnou kapelou a svéráznou hudbou. Exkluzivní koncertní recitál bude věnovaný tvorbě
ruské básnířky a novinářky Anny
Barkovové, jež více než dvacet let
prožila v pracovních táborech gulagu. Nechte se vtáhnout do této originální a nezaměnitelné hudby i vy.
Zpěvačka a skladatelka Vladivojna La
Chia počátkem roku 2017 obrodila
svou doprovodnou kapelu, přizvala bubeníka Luboše Pavlíka a pod názvem
Vladivojna La Chia & 4trio od té doby
absolvovali společně řadu jednotlivých
klubových a festivalových vystoupení,
zejména pak velmi úspěšné turné 8 hlav
šílenství.
Jejich dynamickou a nadžánrovou hudbu si nyní budete moci v Prostějově naživo přijít poslechnout i vy. „Vladivojna
přistupuje k tvorbě a koncertování
svérázně, se svojí kapelou rozehrává
na koncertech velkou hru od křehké
intimity po zběsilý punk. V Městském
divadle představí exkluzivní koncertní
recitál věnovaný tvorbě ruské básnířky
a novinářky Anny Barkovové, jež za
svou tvůrčí i osobní nekompromisnost
zaplatila 22 lety v pracovních táborech
gulagu a ve vyhnanství. Zahrají pís-
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Základní otázka hry Art, visící celou
dobu nad vyprávěním, zní: Kolik pravdy, upřímnosti a tolerance unese přátelství? Kamarádi Boris, Marek a Ivan se
znají už dlouhá léta, přesto jejích vztahy snadno ohrozí koupě velmi drahého
a prazvláštního obrazu. Prazvláštního
proto, že jediné, co na něm lze vidět,
jsou bílé proužky na bílém pozadí.

Tereza
MACHOVÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Uplynulou středu se v Městském divadle v Prostějově zastavilo Divadlo Bez zábradlí se svou hrou Art. V hlavních rolích vystoupili Karel Heřmánek, Josef Carda a Zdeněk Žák, kteří
dostáli své pověsti výborných herců. Ve výjimečné komedii Yasminy Rezy o tom, jak dokáže jeden nesmyslný kus umění rozhádat dlouholeté přátele a málem ukončit jejich vztahy, publikum
zaujali a zejména náramně pobavili... Večerník vše sledoval z hlediště.
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aneb názor
Heleny Horké
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A je tu další play-off premiéra volejbalistek Prostějova. Úplně poprvé v klubové
historii vstupuje A-družstvo
žen VK do jakékoliv série
vyřazovací fáze UNIQA extraligy ČR jako níže nasazený tým. Zatím vždy měly
Hanačky na úvod výhodu
domácího prostředí, teď začnou venku v Liberci.

HOLKY ODVRÁTILY PRÙŠVIH

Jedinkrát v dosud dvanáctileté historii VK Prostějov skončily zdejší volejbalistky hluboko pod svými výsledkovými možnostmi. Stalo se na konci hned premiérové sezóny
2007/2008, kdy tehdejší svěřenkyně trenérky Táni Krempaské totálně vyhořely v semifinále s Olomoucí i v sérii o bronz proti KP Brno, čímž coby vítězky dlouhodobé
části obsadily v konečném pořadí až čtvrté místo. A bramborové medaile tenkrát chutnaly nadmíru trpce.
Následovala desetiletá neomezená nadvláda pod taktovkou výborného kouče Miroslava Čady, kterému všechny tyto roky nezištně sekundoval jako asistent Lubomír
Petráš. Načež loni v létě po citelném oslabení hráčského kádru dostal právě on šanci
z vedoucího trenérského postu dovést stále kvalitní mančaft k dalšímu úspěchu. Kterým by se při objektivním posouzení síly všech extraligových družstev stal zisk jakékoliv
medaile, reálně stříbrné či bronzové za odskočenou Olomoucí.
Přesně tohle prostějovské ženy zvládly v Českém poháru 2018/2019, neboť pronikly
do finále a braly naprosto uspokojivou druhou pozici. Také do play-off elitní tuzemské
soutěže vstupovaly s tím, že se mezi top čtyřku přesvědčivě dostanou. Leč jedno +
následně druhé zranění klíčových plejerek, maximálně vyhecovaný soupeř z Přerova
i vlastní herní trable zapříčinily poměrně vážné komplikace při naplňování stanovených
plánů.
S mírným odstupem času si teď můžeme na rovinu říct, že vékáčko nebylo vůbec daleko vyřazení. A tím výsledkové blamáži srovnatelné s výše zmíněným prvním ročníkem
oddílové existence. Stačilo, aby Zubřice dotáhly závěrečný obrat třetího duelu čtvrtfinálové série v hale Sportcentra DDM, čímž by pak pro čtvrté utkání doma měly postupový mečbol. Který by favoritky bez zdravotně indisponovaných Horké i Slavíkové
odvracely dost těžko. Nebo v případě středečního vítězství přerovského celku by i pátý
mač na vlastním hřišti byl pro VK psychicky strašně náročný.
Naštěstí se nic takového nestalo a černé myšlenky můžeme úlevně pustit z hlavy.

Marek
Sonnevend
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„Minulou sobotu večer po třetím utkání čtvrtfinále doma jsem myslela, že moje zraněná
noha bude brzo v pořádku a naskočím hned do čtvrtého zápasu série v Přerově. Do neděle mi však kotník dost natekl a ukázalo se, že tak rychle vyléčit ho nezvládnu. Holkám
jsem ale řekla, že jim věřím a ony to určitě zvládnou i beze mě, taky bez Terky Slavíkové.
A fakt to dokázaly! Byť s potřebným štěstím až obratem v úplném závěru. Začátek jsme
tentokrát měly výborný, pak to soupeřky s pomocí maximálně agresivního podání i celé
hry otočily na 2:1. Přesto jsem pořád věřila a náš mančaft zvládl hodně těžkou koncovku, kde to Máří Toufarová úžasně ustála na servisu. Nepodlehla nervozitě, nebála
se a umožnila šňůrou sedmi bodů za sebou vybojovat postupové vítězství. Radost nás
všech byla samozřejmě obrovská, zvlášť po takovém průběhu je euforie znásobená. Teď
už se plně připravujeme na semifinále proti Liberci, přes který podle mého názoru určitě
můžeme přejít. I když to bude hrozně těžké a v sezóně nás třikrát porazil těsně 3:1.
Důležitější je současnost. A já se Slavčou uděláme maximum, abychom jako tým šly na
Duklu v plné síle.“
Helena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Zdravotní stav prostějovských volejbalistek je pro celý tábor VK jedním
z ústředních témat probíhajícího play-off extraligy. Aby také nebyl, když se
Hanačky ve všech čtvrtfinálových duelech musely obejít bez svého stabilního
libera Terezy Slavíkové a od třetího dílu
série s Přerovem také bez kapitánky
i největší útočné opory v jedné osobě
Heleny Horké. Obě utrpěly výron v kotníku, prvně jmenovaná o něco silnější,
ta druhá trochu slabší. Každopádně ve
středu u Zubřic ani jedna nemohla nastoupit a po týmově vydřeném postupu
hned vyvstávala otázka, co v semifinále.
„Uvidíme. Nechci veřejně rozebírat
přesnou situaci, ale do úvodního zápasu
v Liberci zbývá týden, což by snad mohl
být dostatek času, aby se zraněné holky
stihly dát zdravotně do pořádku. Pokud ano, tak samozřejmě záleží, v jaké
nastoupí formě,“ odtušil hlavní trenér
vékáčka Lubomír Petráš. Podle posledních kuloárových informací (tedy ne
stoprocentně zaručených) půjde Horká
do bitvy 3. dubna pod Ještědem zcela
určitě, Slavíková naskočí s vysokou pravděpodobností.

Ve støedu na sever
kompletní

Z VÉKÁČKA 6,/1

ŽHAVÁ NOVINKA

Čistě za statistická čísla by si ocenění nejlepší prostějovskou hráčkou čtvrtého duelu čtvrtfinálové série v Přerově zasloužila Veronika Bezhandolska (16 bodů,
úspěšnost útoku 86 procent!, užitečnost +13), velice
dobře zahrály i Petra Kojdová či Lucie Polášková. Za
pevné nervy v nejtěžší chvíli při sérii vítězných podání vedoucích k rozhodujícímu obratu však musíme
jednoznačně nejvíc vyzvednout smečařku Toufarovou. Právě hrdinka Maruška (celkově
15 bodů včetně čtyř es) svými srdnatými
servisy v infarktovém závěru umožnila,
aby volejbalistky vékáčka oslavily postup
do ligového semifinále už ve středu večer.

Marie TOUFAROVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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ten úplně poslední i nejdůležitější ustáli.
Proto se můžeme radovat,“ úlevně hodnotil slovenský stratég.
Byť svěřenkyně Lubomíra Petráše
během celé hanácké série střídaly povedené pasáže se špatnými, vyslovil
jim ve středečním večeru absolutorium. „Holky zaslouží velkou pochvalu.
Klobouk dolů před nimi, jak se v těžké
situaci semkly, společně bojovaly a přes
mnoho výpadků stále šly za vítězstvím.
Lucka Polášková musela místo Slavči na
libero, Lucka Nová zaskakovala za Helču na účku, Peťa Kojdová s Maruškou
Toufarovou to braly hodně na sebe, svůj
díl odvedly střeďačky v čele s dnes výbornou Verčou Bezhandolskou, nahrávačka Míša Zatloukalová pořád obětavě
nastupuje i přes bolest v noze. A baby
z lavičky maximálně povzbuzovaly,
celý mančaft spolu ohromně žil,“ ocenil
Petráš naprosto všechny plejerky.
Rostoucí stres, který byl na jinak vyhlášeném pohodáři víc a víc znát, mohl
v danou chvíli hodit za hlavu. „Úleva je
to fakt veliká. Teď si můžeme užít postupovou radost, ale jen krátce, protože
nás čeká další a ještě náročnější série –
semifinálová proti Liberci. Musíme se
na ni co nejlépe připravit, máme přesně
týden. Během kterého se snad stihnou
uzdravit obě naše zraněné opory, aby-

2:3

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 1:3

Ve vyrovnaném úvodu se těsné skóre neustále přelévalo ze strany na stranu, žádný
tým nezískával větší převahu. Jako první se
to povedlo hostujícímu, když se mohl opřít
o jistou přihrávku, dobrou obranu i kvalitní

Marek SONNEVEND

PŘEROV Zase to byly obrovské nervy,
rozhodovaly maličkosti. A také psychika. Prostějovské volejbalistky prohrávaly ve čtvrtém čtvrtfinálovém utkání
UNIQA extraligy na přerovském hřišti 13:8 v závěrečném tiebreaku a celá
série směřovala do soudného pátého
duelu o všechno. Nezdolné favoritky
však navzdory téměř neřešitelné situaci
i oslabení o dvě klíčové hráčky obdivuhodně zabraly, aby s klíčovým přispěním odvážného podání Toufarové
podnikly rozhodující obrat na 13:15!
Tím pádem vítězně dokonaly vstupní
kolo play-off ve čtyřech postupových
zápasech a mohou se těšit na semifinále
proti Liberci!! Absolutorium každopádně zaslouží též Zubřice za to, jak srdnatý odpor kladly papírově silnějšímu
mančaftu.

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

útok v čele s výborně zakončující Novou,
která se místo zraněné Horké chytila hned
od začátku na univerzálu. Dva hřebíky do
palubovky zatloukla i Bezhandolska a z 9:9
to rázem bylo 11:17. Soupeřky měly problémy s příjmem, celkově dost kazily, a byť
se díky postupnému zlepšování na chvíli
přiblížily (17:20), pak zase odpadly. Koncovka jasně patřila vékáčku čtyřmi výměnami za sebou - 18:25 a 0:1.
Zkraje druhé části to vypadalo na změnu
poměru sil v hale, ale Prostějovanky hrozbu zažehnaly další čtyřbodovou šňůrou
(z 3:1 na 3:5). Přesto Zubřice viditelně
přidaly a mírný náskok si vzaly rychle zpět
- 8:6. Zvedly všechny činnosti, po třech
vítězných blocích + několika hrubkách
Petrášových svěřenkyň odskočily až na
18:12. Načež rozjetá domácí drtička nemilosrdně šrotovala při účinném servisu
Person do úplného závěru jednoznačné
sady – 25:14 a 1:1.
Dámám v růžovém během herního propadu totálně odešlo zpracování výrazně
zagresivněného podání protivnic, což
potvrdil nástup do třetího dějství - 5:1.
Naštěstí tým VK velkou krizi v daném okamžiku překonal, aby manko mohutným
vzepětím bleskově zlikvidoval - 6:7. Poté
se boj ve fanouškovsky bouřlivé atmosféře
odvíjel dlouho rovnocenně, než plejerky
v bílých dresech udeřily náporem z 15:16
na 19:16. Zanedlouho vedly již 23:19, a ačkoliv obhájkyně mistrovského titulu ještě
finiš zdramatizovaly (23:22), důležitý set
o fous urvaly hostitelky – 25:23 a 2:1.
Prostějovské lvice však tahle nepříjemnost
nesrazila k zemi, naopak je vyburcovala
k ještě většímu nasazení. Klíč otevírající
jejich volejbalovou převahu vězel ve zpřesněném příjmu i pronikavém vylepšení
servisu, s čímž si kolektiv mající tura ve
znaku náhle nevěděl rady (z 3:1 na 4:5,
přišla na servis Toufarová, okamžitě tým
nakopla dalším esem, následně držela
přihrávku sokyň pod permanentním
tlakem. A znejistělé Zubřice absolutní
závěr nezvládly ani psychicky. Tři smeče
samy vyhodily do autu a poslední rozehru euforicky rozpumpované bojovnice
Prostějova heroicky i se štěstím ubouchaly – 13:15 a 2:3! Nezadržitelný sprint do
cíle o údernosti sedmibodové last minute
série tak poslal ženy VK do extraligového
semifinále!
Statistky z utkání, ostatní výsledky
a další program UNIQA extraligy najdete na straně 26

„My jsme do zápasu dobře vstoupili. Ustáli jsme totiž přihrávku a díky tomu mohli rozmanitě útočit, hrát středem i rychle do kůlů. První set byl tak jasně v naší režii, ale potom
se vývoj otočil. Soupeř hodně šel do agresivního podání a natolik mu vycházelo, že jsme
se od druhé sady dostali do obrovských problémů na příjmu. Kvůli tomu chodilo naše
zakončení jen přes kůly do plné obrany, což Přerov ubránil. Tahle taktika přestala domácím vycházet ve čtvrtém setu, protože udržet natolik vynikající servis nemohli trvale.
Nicméně v tiebreaku jsme dlouho tahali za kratší konec, zdálo se být rozhodnuto. Za
stavu 13:8 však skvěle zapodávala Máří Toufarová, všechny holky ohromně zabojovaly
a protihráčky to asi neunesly psychicky, protože nám pomohly několika vlastními chybami.Zapostupjsmekaždopádněmocrádiacelýmančaftzasloužívelkoupochvalu,jak
si dokázal poradit bez zraněných Hely Horké i Terky Slavíkové.“

Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov

„Řekl bych, že ze začátku na holky trochu dolehla atmosféra. Takhle důležité utkání doma před diváky přeplněnou halou ještě nikdy nehrály, což se v úvodu asi projevilo. Ve
druhém setu za stavu 3:5 jsem na ně při oddechovém čase trochu zvýšil hlas – a od té
chvíle šel náš výkon hodně nahoru. Zbytek téhle sady odehrál celý tým fantasticky, třetí
set se taky podařilo v koncovce zvládnout. Pak ale byla velká škoda, že jsme polevili a nechali Prostějov zvednout. Přesto jsme v tiebreaku měli dlouho navrch, vedení 13:8 by
určitě mělo vést k vítězství. Bohužel jsme závěr neustáli v hlavách, zatímco na druhé straně poslední výměny perfektně odservírovala Maruška Toufarová. Porážka po takovém
průběhu a celkové vyřazení strašně mrzí, ale i tak chci holkám poděkovat za výborné
výkony v celé sérii, která určitě byla hodná čtvrtfinále extraligy. Na mančaft jsem hrdý,
dokázali jsme vyprodat domácí zápas i získat si respekt soupeřů.“

Radim VLÈEK - Volejbal Pøerov
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6:10 a 8:14). Až uprostřed čtvrtého dílu se
družstvo tažené dvojicí Měrková + Svobodová znovu probralo a od stavu 12:19 načalo nemalé dotahování (16:20), které ovšem Kojdová a spol. včas zastavily (17:23),
vzápětí si bezpečně pohlídaly koncovku
– 19:25 a 2:2.
Šlo se tedy do rozhodujícího tiebreaku,
jenž zahájil lépe Přerov (5:3 a 7:5), leč třetí celek dlouhodobé fáze dvakrát srovnal
esem – 5:5 a 7:7. Vyrovnané drama gradovalo a zdálo se, že jej definitivně rozseklo pět bodů v řadě při vynikající plachtě L.
Zatloukalové z 8:8 na 13:8. Stalo se však
neuvěřitelné. Po vydření těžké výměny
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pecky. Vzhledem k okolnostem, kdy se
nám zranila už na konci nadstavby Terka
Slavíková a minule ještě Hela Horká, bylo
opravdu moc těžké vyhecovanému i kvalitně hrajícímu soupeři čelit. Dnes nám
pomohlo, že za stavu 13:8 v tiebreaku si
protihráčky asi uvědomily, že výhru mají
na dosah, a v koncovce několikrát nevynuceně chybovaly. Což by se však nestalo,
kdyby Máří Toufarová nepředvedla výbornou šňůru na podání,“ povídal viditelně unavený, zároveň šťastný Petráš. Nejen
jemu ze srdce spadl pořádný balvan. „Cítíme velkou úlevu díky splnění dílčího
cíle v podobě postupu do ligového semifinále. Překonat nebezpečný Přerov nám
dalo hrozně zabrat, takové ale play-off
často bývá. Musí se do něj jít naplno, něco
vyjde a něco ne. No a kdo toho zvládne
v součtu víc, ten jde dál. Rozhodují přitom klíčové okamžiky, naštěstí my jsme

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2018/2019

Prostějovský tábor po finálním otočení
téměř ztracené bitvy logicky prožíval
obrovskou euforii. I většinou ledově
klidný trenér vékáčka Lubomír Petráš
coby rozený flegmatik dával plný průchod silným emocím. Nejprve se objímal s dalšími členy realizačního týmu,
poté v předklonu vydýchával předchozí
extrémní nervy, načež si oslavně zařval
a následovala další série objímání, tentokrát s hráčkami.
„Přerov celou sérii hrál uvolněně v roli
papírově slabšího družstva, které může
jedině překvapit a jde do toho na plné

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PŘEROV Pěti stovkami diváků narvaná přerovská „mini“ hala
překypující fanouškovským povzbuzováním se stala kulisou
postupu volejbalistek VK Prostějov mezi elitní kvarteto UNIQA
extraligy žen ČR 2018/2019. Na konci čtvrtého dílu čtvrtfinálové
série byly domácí Zubřice kousek od protáhnutí eliminační fáze
do posledního pátého duelu. Hostující kolektiv ale tento pro něj
nebezpečný scénář odmítl a závěrečným, téměř zázračným obratem v tiebreaku rozhodl. Jak o svém středečním vítězství 3:2,
tak o celkovém triumfu v úvodním kole play-off 3:1 na střetnutí.

Oba koučové chválili svůj tým. Petráš po ubojovaném
zvládnutí čtvrtfinále, Vlček navzdory bolestnému vyřazení

ŽENY VK POSTUP VYDOLOVALY V

milujeme
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„Sešli jsme se již u čtvrté desky v pořadí, kterou tady společně pokřtíme. Byl
to zprvu takový pokus, který tady poprvé odprezentujeme. Vítám všechny
pozvané i ty, co přišli sami, protože tak
to bylo myšleno, že to nebude uzavřená
společnost,“ poznamenal kapelník skupiny Karel Vlach.
Následovalo pětačtyřicet minut poslechu nového cédéčka, u kterého krásně
zatancovaly dva páry country a folk,
načež za asistence starosty Kostelce na
Hané Františka Horáka proběhl vlastní
křest. Součástí programu byla i hudeb-

Nikola FILIPENSKÁ

PROSTĚJOV Předminulou sobotu
se v Kostelci na Hané konal slavnostní křest nového CD skupiny NO-PROBLEM. Na tuto akci se přišla
podívat více jak stovka lidí. Celý
večer proběhl v příjemném duchu,
nechyběl bohatý doprovodný program. Jako host večera vystoupila
hudební skupina Akvarel. U této
udáosti nemohl Večerník chybět.

ní skupina Akvarel, která doprovázela
zbytek večera.
„My máme samozřejmě ohromnou radost, jelikož jsme ani nečekali, že přijde
tolik lidí, a co tedy můžu říct, že tohle
bylo úplně poslední nahrané cédéčko.
Večer se vydařil a je to vlastně celé nepopsatelné, ty pocity a emoce, co se za
tím skrývají, nejdou ani vyjádřit,“ svěřil

se Večerníku Karel Vlach.
„My jsme se přišli podívat, protože kapelu známe a líbilo se nám, když hrála
na nějaké akci v kostele. Bylo to úžasné,
ty skladby, které oni hrají a zpívají, jsou
prostě pecka. Strašně jsem to prožívala a nejednou mi naskočila husí kůže,“
prozradila při odchodu jedna z návštěvnic Iva Zezulková.
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PROSTĚJOV Výstava Jana Čížka, člena Fotoklubu Prostějov, proběhla
ještě v prostorách regionálního informačního centra na Pernštýnském
náměstí. Od dubna se však veškeré akce nově přesouvají do prostor městské galerie zámku na Pernštýnském náměstí za zdejší kavárnou. A na jakou výstavu se můžete těšit jako první? Od čtvrtku 4. dubna tam uvidíte
kresby a malby Vladislavy Netukové, která užívá automatickou metodu
tvorby.
Statutární město Prostějov a Městská galerie Prostějov, kterou najdete v průčelí
zámku, zvou na výstavu kreseb a maleb Vladislavy Netukové. „Tato dáma vystavuje ze své tvorby výběr prací zhotovených technikou automatické kresby, kdy
lze tvořit energetické, harmonizující obrazy. Kresba vzniká bez vědomé účasti na
tvorbě a předem známého cíle,“ vzkazují organizátoři výstavy. Této činnosti se
přitom věnuje intenzivně posledních deset let. V Prostějově je od roku 2016 členkou kroužku zájemců o výtvarné umění.Jak píše sama Netuková, již od dětství
se věnuje malování a různým druhům ručních prací, které jsou jejím koníčkem.
V současnosti se zabývá automatickou kresbou pastelkou a tuší. Tyto kresby ruka
kreslí sama, je vedena podvědomím. Takto autorka zobrazuje to, co je zrcadlem
jejího vnitřního já, přičemž její kresby mají přinášet pohodu a radost do vašich
duší. I proto se její výstava v městské galerii jmenuje Maluji pro radost.
Obrazy si můžete přijít prohlédnout až do 28. dubna, a to od pondělí do
soboty v době od 13:00 do 20:00 hodin. Tak určitě nezapomeňte! Další
výstavou v městské galerii budou 2. května fotografie Ivo Snídala ze Spolku
prostějovských fotografů a díla malířky Soni Holíkové, která potrvá do 2.
června.
(tem)
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tak na dílo své matky Heleny, která
tento populární formát proslavila.
„V roce 2010 jsme s mojí mámou založily společnou firmu produkce Třeštíková a probíraly jsme, jaký projekty
bychom spolu mohly dělat, kromě filmů, které ona režírovala a já jsem producentovala. Rázem jsme řešily etudy,
že by bylo zajímavé, udělat novou
generaci, ale ne pokračovat v těch starých, co se děje, ale zkusit ten formát
natočit úplně u nových párů. Mámě se
do toho už nechtělo, protože by měla
točit tu svoji generaci, tak jsem se toho
zhostila já,“ osvětlila zrod nového dokumentu, který zatím sbírá veskrze
pozitivní ohlasy, Hana Třeštíková.
„Popsala bych jej jako časosběrnou
sondu do jedné generace popisující
současné manželství. Natáčení toho
dokumentu bylo dlouhé, během

sedmi let jsme měli pět párů. Se všemi jsme se stali přáteli, jako náš tým,
který zůstal stejný, o to víc bylo těžší
točit případný krize a rozchody. Dva
páry z pěti se totiž rozešly ještě během natáčení. Nyní čekáme na třetí,
protože zatím to nepotvrzuje statistiku, když se mluví o tom, že padesát
procent párů se rozvádí,“ brala nástrahy s úsměvem.
„Na natáčení je pro mě vždy důležitá atmosféra, kterou vytvářejí jednak
protagonisté a druhak aby bylo příjemné setkání s týmem přátel. Takže
pro mě to bylo vždy příjemné setkání
s lidma, které znám. Některý situace
byly podstatou poměrně nepříjemné, což bylo komplikovaný, jak to vnímat. Bylo mi smutno za ty lidi, kteří
se stali kamarády, že prožívají něco
strašného...,“ svěřil se Večerníku David Cysař, kameraman dokumentu.
Chystá se Hana Třeštíková pokračovat v této či obdobné formě? „Nového zatím nic neplánuji, protože jsem
teď zaangažovaná v politice v Praze a
to mi zabírá moc času. Ale až skončí
moje volební období za čtyři roky, tak
si myslím, že to zase rozjedu. Chtěla
bych určitě pokračovat v etudách, ale
nevím, jestli budou chtít pokračovat
ti protagonisti – to se teprve uvidí,“
svěřila se Večerníku Hana Třeštíková.

OLOMOUC, PROSTĚJOV Olomoucký kraj
každoročně uděluje Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury a nejinak tomu
bude i letos. Kraj ve spolupráci s marketingovou společností TK PLUS připravil opět
zvláštní kategorii těchto cen určenou přímo
občanům. Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury v roce
2018 je tedy jediná kategorie, ve které o udělení ceny nerozhoduje krajské zastupitelstvo,
ale přímo široká veřejnost svým hlasováním.
To skončilo s dobou uzávěrky tohoto vydání,
tj. půlnocí neděle 31. dubna.
Komu bude udělena Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti
kultury rozhodovali obyvatelé regionu po celý
měsíc na internetové adrese www.olkraj.cz.
„Na výběr bylo celkem jedenáct osobností
nebo projektů, které v minulém roce významně ovlivnily kulturní dění v kraji,“ doplnil informace Petr Vrána, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast kultury.
Kromě Ceny veřejnosti tentokrát budou oceněny
osobnosti v kategoriích výjimečný počin v oblasti
umění, tradiční lidové kultury a ochrany i populariza-

ce kulturních hodnot. Chybět nebude ani prestižní
dvorana slávy. „Kdyby bylo na mně, poslal bych do
dvorany slávy všechny pořadatele menších i velkých
kulturních akcí, které se vloni v našem regionu
uskutečnily. Bohužel, kategorie nejsou nafukovací, takže se dostane jen na někoho. Poděkování
a uznání si ale zaslouží všichni,“ uvedl hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Ceny za přínos v oblasti kultury za rok
2018 budou slavnostně předány 10. dubna
v Moravském divadle v Olomouci. Mediálním
partnerem ankety je tradičně i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
(red)

Hlasování
o Cenu
veřejnosti
skončilo
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Mirka a Kuba se seznámili na technoparty, narodila se jim dcera a rozhodli se vzít. Svatbou začíná sedm let
štěstí, lásky i bolestivých pádů. Mladá dvojice čelí odvěkým výzvám, ale
také lákadlům a záludnostem života v
současném Česku. Přichází stěhování
za město, druhé dítě, hypotéka, krize.
Dokáže rodina společně překonat největší překážku? Pomocí časosběrné
metody zachycuje Hana Třeštíková ve
svém režijním debutu soukromá dramata strhujícím způsobem. Navazuje

Nikola
FILIPENSKÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Ve čtvrtek 21. března vstoupilo do kin pokračování úspěšné dokumentární série s názvem Manželské etudy:
Nová generace, jež natočila Hana Třeštíková, která tak navazuje
na televizní seriálové cykly své matky Heleny. Prostějovské kino
Metro 70 se dočkalo premiéry uplynulou sobotu a to dokonce
přímo za účasti autorky. Po samotné projekci došlo na debatu
s Hanou Třeštíkovou, která mimo jiné prozradila, že dokument
se připravoval dlouhých sedm let. Večerník byl aktu přítomen a
co víc, získali jsme exkluzivní rozhovor s hlavní hvězdou večera,
který najdete v jednom z dubnových čísel.
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Speciální projekce dokumentu Manželské etudy: Nová generace vzbudila zájem
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autorů Johanna Sebastiana Bacha, Josepha Gabriela Rheinbergera, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, nechyběla ovšem prezentace díla českých skladatelů - od Luboše Sluky skladba Cesta
ticha a také Chorální fantasie II. „Svatý Václave“ od
Petra Ebena.
„První varhany v klášterním kostele sv. Jana Nepomuckého U Milosrdných v Prostějově byly postaveny v roce 1756 dosud neznámým varhanářem.
Do současnosti se z nástroje dochovala pouze
varhanní skříň, tři dřevěné píšťaly a jedna hřídel
z hřídelové desky. Dnešní nástroj byl postaven do
původní varhanní skříně v roce 1940 krnovskou
firmou Rieger,“ odtajnil Večerníku varhaník kostela sv. Jana Nepomuckého Ondřej Mucha.
Cílem projektu je kompletní zrestaurování
varhan, které od své přestavby v roce 1940
neprošly žádnou údržbou. V důsledku toho
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U TOHO
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jsou ve velice špatném stavu. Jediná možnost,
jak je zachránit, je poskytnout tomuto vzácnému
nástroji okamžitou péči restaurátorů. Ovšem
k tomu jsou zapotřebí nemalé finance. Benefiční koncerty se pořádají každý měsíc, v dubnu se
tedy můžeme těšit na Dávida Sedláře, studenta
JAMU v Brně. Potřebné informace o spolku
najdou zájemci na nově zřízených webových
stránkách, pomoci je možné dobrovolným
vstupným benefičních koncertů, ale i finančním
vkladem na transparentní účet, připravuje se
adopce píšťal.
Pokud si tedy zakoupíte certifikát v hodnotě 500 až 5 000 Kč, podpoříte tím nejen
dobrou věc, ale budete také uvedeni na
internetových stránkách v seznamu dárců
a také na tabuli dobrodinců varhan umístěné na kůru po dokončení díla.

folklorní kapela se vlivem jeho uměleckého vedení a dramaturgie proměnila
v alternativní seskupení, které obsáhne
oblouk od lidové tradice až po oblast
soudobé hudby. Hudba spojující se
samozřejmou bravurou různé žánry
a proudy, je tak právem považována za
originální fenomén české kulturní scény. Do Prostějova se Hradišťan vrátil
po necelém roce.
Jeho sekundanty byly operní pěvkyně
Dagmar Pecková a kapelu Spirituál
kvintet, jednu z prvních českých folkových skupin.

„Ženy rodí ve velkých bolestech.
Chlapi by měli v podobných bolestech rodit nápady!“ zaznělo při jedné
scéně od herečky Pogodové. Představení by se také dalo popsat jako show,
komedie, zpěvohra, kabaret, muzikál, drama, či dokonce tragédie. Ať si
vlastně divák vybere sám. A že jich
v sále opravdu bylo, až na pár volných
míst v zadních řadách.
Na úplném začátku se losovalo
o volné vstupy na Hanácký divadelní máj. Čest vybrat toho pravého vítěze měla sama herečka
Michaela Dolinová. Děj začal nevesele, životem a hlavně láskou zklamaný Václav Tobrman v roli pianisty
ztrácí veškerou naději v lepší zítřky,
je bez nálady, tvořivosti i inspirace.
Na scénu přichází Dolinová a Pogo-

PROSTĚJOV Mimořádné spojení třech výrazných pilířů české
hudební scény bylo k vidění uplynulý pátek večer ve Společenském
domě v Prostějově. Interpreti
spřitom vystoupili nejen samostatně, ale také spojili své síly také ve
společných skladbách, a to napříč
hudebními žánry. Kromě stále
žádaných a osvědčených hitů slyšeli návštěvníci také úpravy, které
vznikly speciálně pro prostějovský
koncert. U toho Večerník prostě
nemohl chybět.
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i do jiných obcí a měst,“ zaznělo z úst
od kulturní referentky Heleny Spisarové.
Díky této hře se divák například dozvěděl, jak vypadá rozložení orchestru
a proč. Sandra Pogodová totiž v roli
múzy představila jednotlivé hudebníky jako milence. I obecenstvo bylo
několikrát zapojeno do děje.
„Bylo to opravdu nádherné. Chodíme tady v Němčicích často na
představení, když se třeba koná
prvomájové divadlo. Jezdíme i do
Brna nebo do Prahy. Jsme takoví
divadelníci. Ale tady to má o to víc
svoje kouzlo, protože je to domácí,“
sdělila Večerníku jedna z divaček
Marie Crháková z Němčic.
BYLI JSME
U TOHO
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jaké byllo divadlo
o v něm
mčiccícch....

V závěru představení pianista dostal
zamilovaný dopis. Zjistil, že láska je
mocnější než cokoliv na světě, pro
něj pak největší inspirací do života
je žít po boku milujícího partnera.
I kdyby kvůli tomu měl přestat se
všemi skladbami, básničkami i hrou
na klavír. Dokonce byl ochoten
kvůli tomu opustit svoje múzy.
„Momentálně do června už žádné
takové představení nepřipravujeme. Zanedlouho nás čeká Hanácký
divadelní máj, což je každoroční divadelní přehlídka. Ovšem na podzim se můžete na nějaké zajímavé
představení u nás v sále opět těšit,“
usmála se Spisarová.

„O lásce se má zpívat celý rok. A v následující písni o čase si vám dovolujeme nabídnout výlet do dávných časů.
Ten text, který uslyšíte, je 1150 let starý. Budeme zpívat staroslověnským jazykem našich předků z Velké Moravy.
Zároveň je to příležitost připomenout
si jedno výročí, a sice 1150 let od úmrtí svatého Cyrila, který zemřel v roce
869,“ spustil na koncertě zhurta Jiří
Pavlica stojící v čele hudebního souboru Hradišťan od roku 1978. Původně
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„Bylo to vážně úžasné. Po celou dobu
jsem zažívala takový zvláštní, ale příjemný pocit. Jiří Pavlica má neskutečně
krásný hlas, vždy z něj je cítit energie,
a to ať už z přímo z něj, nebo když jen
poslouchám jeho hudbu doma,“ svěřila se Večerníku Zuzana Matoušková.
Všechny v sále překvapilo, když Jiří Pavlica začal rapovat. „Byla jsem v šoku,
vůbec bych to od něj nečekala, ale líbilo se mi, jak to celé pojal. Od tradičních
starých písní až po modernu. Ale měl
by zůstat spíš u té klasiky,“ usmála se
Aneta Moudrá.

„Já jedu za králem na své koloběžce. Snad mu dar - nedar,
dám - nedám. S jedním copem, učesat mě nechce, kdo
mi dá botu? Já jednu nemám.“ Zpívá si v jedné z písniček
Zdenička, hlavní postava pohádky a také později princezna Koloběžka I., kterou na divadelních prknech, co
znamenají svět, ztvárnila v tomto případě herečka Vendula Nováková.
Velmi známá pohádka pochází z pera autora a úžasného
vypravěče Jana Wericha, jenž nalezl inspiraci v pohádce
Chytrá horákyně od Boženy Němcové. Jan Ťoupalík,
režisére této činohry, se rozhodl o oživení představení
a pohádku se nebál maličko zmodernizovat. Do scénáře
totiž přidal několik soudobých hlášek, což děti obzvlášť
bavilo.
Celý příběh se točí okolo rybářovy chytré dcery Zdeničky. Rybář se ale nepohodl s mlynářem a jejich spor
se dostal ke královskému soudu. Lukáš Červenka v roli
krále rozhodl, že po nesmyslných hádkách vyhraje ten,
kdo správně odpoví na tři hádanky. Druhý den mlynář
odpověděl až příliš sebevědomě, proto jej král poslal vykonat trest. Zato rybářovy odpovědi byly správné, ale až
moc. Když vyšlo najevo, že za nimi stojí dcera Zdenička,
král ji zatoužil poznat a přál si, aby jej navštívila učesaná
- neučesaná, obutá - neobutá, ustrojená - neustrojená...,

Vendula PROVAZOVÁ

PROSTĚJOV Učesaná - neučesaná, obutá - neobutá, ustrojená - neustrojená... Moravské divadlo
Olomouc zavítalo předminulou sobotu 23. března
do Prostějova s pohádkou Princezna Koloběžka I.
Představení plné písniček a jedné koloběžky bavilo
děti, jejich doprovod i Večerník, který taktéž seděl
v hledišti Městského divadla.

jak je to ostatně známé z filmového zpracování z osmdesátých let.
U příběhu plného krásných melodií, zpěvu, lásky a choreografií s koloběžkou se obecenstvo náramně bavilo,
téměř nepřetržitě zněl dětský smích. „Bylo to moc hezké, přijdeme určitě znovu,“ nechala se slyšet jedna z maminek. Při vstupu bylo možné zakoupit si programy ve
formě hezkého pexesa pro děti.
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dová v roli múz snažících se přivodit
Tobrmanovi ještě více depresivní
náladu a demotivaci. Podle nich totiž nejlepší umělecká díla vznikají,
když je člověk v úzkosti nebo depresi. Dámy předvedly úžasné herecké
výkony. Scénář místy s vulgárnějším humorem diváky opravdu bavil. Hlasitý smích nebyl slyšet snad
jen při písničkách. Ukázalo se totiž,
že Dolinová s Pogodovou nejsou
pouze herečky, ale i velmi zdatné
zpěvačky.
Třešničku na dortu představoval klavírní doprovod Václava Tobrmana.
Zazněly například písně Ach ta láska
nebeská, Hlaď mě a líbej, Styl, Miláčku a také písně, které složil Pavel Dostál nebo Richard Pogoda, tatínek
Sandry Pogodové.
Hra Už zase miluju dala možnost
pochopit jak mužské přemýšlení,
tak ryze ženské taktiky. „To, že nás
navštívili takto známí herci, je pro
Němčice opravdu velká pocta. Je to
určitě příjemné kulturní oživení. Dle
mého názoru by alespoň jednou za
čas mělo zavítat takové představení

NĚMČICE NAD HANOU Jak to může dopadnout, když se
životem a láskou zklamaný pianista ocitne na ulici a nemá
absolutně žádnou inspiraci? S největší pravděpodobností se
na něj vrhnou múzy. V merku jej mají hned dvě. Snaží se mu
radit a zapůsobit svým šarmem. V divadelní hře se předvedly
Michaela Dolinová a Sandra Pogodová. Na tuto akci s nadšením zavítal i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

DVÌ MÚZY
SE VRHLY NA TOBRMANA
Slavná herecká trojice zavítala do němčického divadla

Lodní prostor jednoho z nejznámějších prostějovských kostelů se předminulou sobotu večer
postupně celý zaplnil. Přes množství přítomných
zavládlo absolutní ticho, obecenstvo napjatě čekalo na první tóny...
V rámci třetího benefičního koncertu pro záchranu varhan zazněly skladby od světově proslulých

Vendula PROVAZOVÁ

PROSTĚJOV Organizátoři projektu na záchranuvarhanvKostelesv.JanaNepomuckéhovProstějově připravili letos už třetí benefiční koncert,
na kterém v sobotu 23. března účinkoval Alfred
Habermann, absolvent Konzervatoře v Praze.
Účelem je získání finančních prostředků na kompletní zrestaurování nástroje, který od své stavby
v roce 1940 neprošel žádnou údržbou. Akci navštíviltakéPROSTĚJOVSKÝVečerník.
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4.
Sice šlo o jediný zápasový střípek z rozsáhlé mozaiky
šedesátikolové základní fáze, ale přesto to byla svým
způsobem dějinná záležitost. Pokud totiž nepočítáme dva roky staré „popravení“ juniorů Slavie Praha nastoupivších místo stávkujícího áčka drtivým
poměrem 13:0, dosáhli muži LHK dva dny před
Štědrým dnem 2018 historicky nejvyššího vítězství
od svého návratu do první ligy na podzim 2014. Nebohou Kadaň zmasakrovali na vlastním ledě 11:1,
čímž sami sobě i věrným fanouškům nadělili před-

MONSTRÓZNÍ
DEMOLICE KADANÌ

ru. Načež se po 32. kole ocitli 8. prosince na vynikající třetí pozici. „Samozřejmě je skvělé, že nám to
teď jde, máme dobrou formu a pravidelně sbíráme
body. Podstatnější však bude udržet tuhle stabilitu
trvale, nepolevovat, dál jít zápas od zápasu. Což při
rostoucí marodce i našem užším kádru nevidím
jako snadnou věc,“ nepodléhal kouč Jiří Vykoukal
žádné předčasné euforii. Věděl proč.
DIVÍŠEK A SPOL.
VYSOKO V BODOVÁNÍ

Po celý soutěžní ročník se největší útočné opory
jestřábí letky pohybovaly úplně nahoře v individuálních statistikách základní části Chance ligy.
Ostřílený Tomáš Divíšek dlouho vedl kanadské
bodování, snajpr Lukáš Žálčík zase vévodil střelcům. A výrazně se prosazovali také Marek Račuk
s Tomášem Nouzou. Bohužel všechny jmenované tahouny přibrzdily různé zdravotní problémy,
čímž minimálně na čas vypadli ze hry i z formy.
Nakonec Divíšek skončil v bodování třetí a Žálčík
mezi kanonýry druhý, zbylí dva se vešli alespoň
do desítky. „Člověk osobní statistiky pochopitelně

5.
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Dokud v Prostějově
nebude nový moderní
zimní stadion, výrazně
víc lidí tady na hokej
chodit nezačne.“

Výrok:

53

Třiapadesát procent bodů ze
sta procent možných získali prostějovští muži v součtu
dlouhodobé i vyřazovací fáze
tohoto ročníku prvoligové soutěže. Během základní části jich
nastřádali 91 ze 168, v k.o. bitvách pak vybojovali 10 bodů
z 21.

43

0C*CPÆUGXRQFUVCV÷LGPOKJNRąK
UXÆEGUV÷\-CTNQXÚEJ8CTčFQ5NC
XKG 2TCJC MFG PCMQPGE \CMQVXKN U
OPQJGOX[wwÊ×UR÷wPQUVÊPGåEQ
RąGFXGFN\CR÷VRTčO÷TPÚEJFWGNč
X2TQUV÷LQX÷

1FGJTCPÆ\¾RCU[
6TGUVPÆOKPWV[
*QFPQEGPÊ
×éCUVKPCNGF÷
)ÐN[
#UKUVGPEG
-CPCFUMÆDQF[
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW

,#41/ª4
-8'4-#

2QFQDP÷LCMQONCFwÊ/CVÚUPCUMCMQ
XCNéCUVQXGéVXTVÆHQTOCEK*GTP÷UG
PGLGXKNwRCVP÷CNG\CEGNQWUG\ÐPWUG
CPKLGFPQWIÐNQX÷PGVTGHKN6ÊOR¾FGO
\ąGLO÷ PGX\PKMN FčXQF F¾V OW X÷VwÊ
wCPEK
<P¾OMC8GéGTPÊMW

1FGJTCPÆ\¾RCU[
6TGUVPÆOKPWV[
*QFPQEGPÊ
×éCUVKPCNGF÷
)ÐN[
#UKUVGPEG
-CPCFUMÆDQF[
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW

81,6ö%*
-4',è+Ąª-

6x foto: Marek Sonnevend

To nejlepší na konec. Když už to s prostějovskými hokejisty vypadalo po klopotném průniku do
vyřazovacích bojů až ze sedmé příčky i nepřesvědčivém vstupu do čtvrtfinálové série všelijak,
dokázali pořádně zabrat. A při vyrovnání proti
favorizovanému Vsetínu ze zápasových 0:2 a 1:3
na 3:3 ukázali, na co skutečně mají. Včetně dobytí dlouho nedotknutelného Lapače. Jen škoda,
že úžasné zmrtvýchvstání nedotáhli do zdárného
konce, chyběla sladká postupová tečka. „Za sebe
zhodnotím celou sezónu stručně: neúspěch, protože cíl před začátkem soutěže bylo semifinále,“
okomentoval těsné vyřazení i konečný sedmý post
v Chance lize 2018/19 forvard Marek Račuk.
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časný dárek pod vánoční stromek. „Prospěly nám sleduje, ale nejsou tím rozhodujícím. Na rozdíl od
čtyři tréninkové dny bez utkání, Trhače jsme si pak týmového úspěchu,“ pravil k tématu „Žálča“.
užili přímo svátečně,“ usmíval se po kanonádě kapiPOVSTÁNÍ V PLAY- OFF
tán Matouš Venkrbec.

NHMLVWÕ/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY

ečním období druhé nejvyšší soutěže
stějované střídali povedená střetnutí
vydařenými, ale postupně roztáhli svá
ě mohutná křídla. A především díky
mu gólostroji vedoucímu ke třem vísériím letěli průběžným pořadím naho-

3.

jiný. Důležitý je jedině týmový úspěch
e získali hodně cenné tři body,“ povídal
útočník David Dvořáček po skolení faVysočiny.

19

2018/

jubileum...
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Ze všeho nejhorší na proběhlém prvoligovém ročníku 2018/2019 je pro
Hanáky konečné umístění, neboť obsadili po dlouhodobé fázi sedmý post
a pak těsně nepostoupili ze čtvrtfinále, skončili i celkově až sedmí, například za rivalským Přerovem. Což se
kouše těžko...

$zVHGP½
pøíèka

Krátce po polovině základní části to
s Jestřáby v Chance lize vypadalo náramně. Útočně atraktivním pojetím
dokázali přestřílet většinu soupeřů a
díky vítězným šňůrám se po 32. kole
vyšplhali až na třetí místo nedaleko
úplnému čelu. V té době byl mančaft
na svém vrcholu.

$WDNRY½QÉ
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HOKEJOVÉ
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VÆVQTWDTKM[\CO[wNGPÊ<PQXWUG
FQ8GéGTPÊMWXT¾VÊURąÊEJQFGO
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TG¾NPÆ RQMWF D[ UG PGRQFC
ąKNQ TQ\RQéGV PCXÚwKV ą¾FQX÷ Q
FGUÊVM[OKNKQPčMQTWP
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Mezi hokejovými mantinely

www.lhkjestrabi.cz

najdete nás také na www.vecernikpv.cz

Dospěli jsme k názoru, že vybrat
jeden top gólový moment z celé
sezóny je v podstatě nemožné.
Ptačí dravci jich totiž především
v úvodní půlce ročníku předvedli
tak ohromné množství – a navíc často po natolik nádherných
akcích – že určit jediný nejlepší
by bylo dost nespravedlivé. Proto oceňujeme veškeré brankové
parády borců elhákáčka, jimiž
výrazně přispěli k souhrnné
atraktivitě Chance ligy mužů ČR
2018/19.

Nejkrásnější
akce

-

„Jak bych zhodnotil nedávno skončenou sezónu? Je mi jasné, že konečné sedmé místo jako
celkový výsledek nevypadá pro spoustu lidí nijak valně a takové umístění můžou označit za
neúspěch. Za což si můžeme sami ne zrovna optimálně zvládnutou základní částí, kde jsme
jak vlastní vinou, tak i některými objektivními okolnostmi poztráceli spoustu bodů, často
zbytečně. A tím skoro až do závěrečného kola bojovali o holý postup do play off, přičemž sedmá
pozice odpovídala tomu, co jsme si zasloužili. Pro mě osobně je však mnohem důležitější, že
jsme pak ve většině čtvrtfinálové série předvedli mnohem lepší hokej postavený na správných
základech včetně soudržnosti mančaftu, který ukázal svou sílu. Scházela pouze ta pověstná
postupová třešnička. Nicméně ze svého pohledu hodnotím tuto sezónu jako nejlepší ze všech
prostějovských, protože jsme se dostali zatím nejblíže k semifinále. Tentokrát chyběl už jediný
vyhraný zápas, což bylo zase o krůček dál než loni proti Kladnu. Své vlastní výkony nechám
okomentovat jiné, každopádně jsem se snažil vždy dělat maximum pro tým.“
Matouš VENKRBEC, útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Dnes vyhlašujeme nejlepšího hráče LHK Prostějov za celou
uplynulou sezónu. A podle mínění Večerníku jím byl osmadvacetiletý útočník. Za celou Chance ligu 2018/2019 nastřílel
32 gólů, čímž se stal druhým nejlepším kanonýrem soutěže.
Dohromady nasbíral 58 kanadských bodů (54 v základní části + 4 v play-off), tím patřil do elitní desítky. A v hodnocení účasti na ledě byl s bilancí +20
úplně nejlepším borcem svého týmu. Zbrzdila jej
jen poměrně dlouhá nepříjemná nemoc uprostřed ročníku, po níž se však dost rychle zvládl
vrátit do kvalitní formy.

/8.hl/¤©.

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019

JESTŘÁB PODLE

42 lední hokej
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DOMA
VYDAØENÝ ÚVOD

Na startu Chance ligy měli ptačí dravci nadmíru těžký los, neboť v zahajovacím kole hostili
mohutně posílený Vsetín a hned ve třetím dějství pak po návratu do extraligy toužící Jihlavu.
Přesto oba tyto náročné duely vítězně zvládli.
Ambiciózní VHK ROBE přemohli v působivě
atraktivní přestřelce 6:5 v prodloužení, nabušenou Duklu udolali jedním z top výkonů celé
sezóny 3:2. „Pokud rozhodnete takovou bitvu,
je to samozřejmě pěkný pocit. Ale radost mám
stejně velkou, jako kdyby ten vítězný gól dal

1FGJTCPÆ\¾RCU[
6TGUVPÆOKPWV[
*QFPQEGPÊ
×éCUVKPCNGF÷
)ÐN[
#UKUVGPEG
-CPCFUMÆDQF[
*QFPQEGPÊ8GéGTPÊMW

#.':
RAŠNER

Byl teprve červen, do začátku Chance ligy zbývaly ještě víc než dva měsíce. Přesto už Prostějov znovu ožilo ledovým sportem, neboť vedení elhákáčka na oficiální tiskové konferenci
oznámilo všechny nové hráčské posily včetně
zvučných útočníků Marka Račuka či Lukáše
Žálčíka, což v součtu dalo útočně velmi nabitý
kádr. Proto se klubový šéf rozhodl veřejně vyhlásit jasnou metu v podobě atakování elitní čtyřky semifinále. Věřím, že náš současný mančaft na
soutěže. „Já osobně chci, abychom hráli kvalitní to může mít a hráči si tenhle cíl vezmou za svůj,“
atraktivní hokej a postoupili do prvoligového řekl Jaroslav Luňák bez okolků.

ÚTOKU
1. VYHLÁŠENÍ
NA SEMIFINÁLE

PROSTĚJOV Ještě jednou a naposledy se ohlí- PŮVODNÍ
žíme za nedávno skončenou sezónou hoke- zpravodajství
jistů LHK Jestřábi Prostějov. Tentokrát jsme se pro Večerník
snažili vybrat sexteto nejdůležitějších událostí,
které Hanáci během ročníku 2018/2019 prožili. Marek
Samozřejmě jde o subjektivní výčet dle našeho SONNEVEND
názoru. Pokud ne se všemi body souhlasíte, klidně si do žebříčku pomyslně dosaďte to, co bylo NEJ z vašeho pohledu.

kdokoliv
a my jsm
vysmátý
vorita z V
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6 NEJ UDÁLOSTÍ

letos milujeme
slavíme

majícího spolek ve znaku, výrobky takto označené dávají na vědomí, že jde
o řemeslníka z Hané.
„Největším problémem dnešního světa je nedostatek řemeslníků. My jsme
si dali za cíl, že sdružíme šikovné lidi,
kteří něco řemeslného umí. Abychom
zachovali tradici a rozvíjeli ji dál,“ prozradila Večerníku spoluzakladatelka
Hanácké ambasády Marcela Sýkorová, která se ochotně věnovala všem
návštěvníkům a s úsměvem jim odpovídala na otázky.

bude možné navštívit prostory Hanácké ambasády. Kromě prohlídky
exponátů a prodeje některých z nich budou každý týden dílničky jak pro děti, tak
i dospělé. Každý řemeslník a člen Hanácké ambasády má možnost své znalosti
a zkušenosti příchozím přiblížit. A s tímto nápadem nezaháleli již v sobotu, předvedli nádherné zdobená velikonoční vejce. Několik dětí si dokonce vyzkoušelo
takové barvení vajíček.
S každým řemeslníkem se pojí životní
příběh. Například pan Uher z Pros-

tějova. Jeho klukovský sen byl stát se
hodinářem. Při odchodu do důchodu
se chopil příležitosti a vyučil se vysněnému řemeslu. V šedesáti letech absolvoval učení a nyní opravuje hodiny,
dokonce i na prostějovské radnici.
„Dostat se mezi nás, jakožto plnohodnotný člen, není úplně jednoduchá záležitost. Máme přísná kritéria
pro přijetí. Například žít minimálně
deset let na Hané, práce musí být alespoň ze šedesáti procent rukodělná
a výrobky nesmí být prodávány v supermarketech, na benzínových pumpách a podobně. Vzbuzuje to úsměv,
ovšem je to logické. Řemeslník zabývající se ruční prací není schopen
vyrábět série stejných výrobků. Dá se
říct, že každý je originál,“ prozradila
Sýkorová. Pokud tedy splňujete kritéria, neváhejte a připojte se. Každý je
srdečně vítán.
„Jednou jsem v obchodě objevila takovou kostičku hmoty a chtěla jsem zjistit, co to vlastně je. Bylo to fimo a zjistila jsem, že se z toho dají vyrábět úžasné
věci. Úplně mě ta hmota uchvátila,
jsem do ní zamilovaná a už pět let se
aktivně věnuji vyrábění nejen šperků právě z této hmoty. Lidé o to mají
zájem. Mám i stálé zákazníky, kteří se

Dne 7. dubna 2019
oslaví životní jubileum 85 let
pan Josef KOPEČNÝ.
Přijmi naše blahopřání, ať Tě štěstí
doprovází, zdraví ať máš náruč
plnou a jen radosti se hrnou.
Humor se ti neztratí, prostě
všechno nejlepší, to ti ze srdce
přejí manželka, dcera Jana, Eva
s manželem, vnoučata Tomáš,
David, Roman, Barunka
a pravnoučata Bianka,
Klárka a Tadeášek.
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vracejí a chtějí něco z novější kolekce.
Mrzí mě, že v Prostějově není moc
možností, kde vystavit tyto výrobky
nebo je nějakým způsobem prezentovat,“ posteskla si Marcela Texlová,
rodačka z Prostějova a členka Hanácké
ambasády.
Návštěvníci si také mohli pohladit
kůzlátko, které vítalo všechny příchozí. „Je to dvouměsíční kůzle. Jsme
držitelem Hanáckého vérobku a jsme
na to pyšní. Jsou tu úžasní lidé. Navzájem se podporujeme,“ prozradila Jarmila Zelenská, majitelka kozí farmy
Rozinka, která sídlí v Čelechovicích
na Hané.
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společnost

města Prostějov i vedení Národního kdo mají rádi hudbu a tanec,“ dodala. další jsou na pořadu 7. a 14 dubna
domu.
Nedělní Taneční čaje v Národním a poslední 5. května. Začátky jsou sta„První čaje se odehrály v roce 2013. Pod- domě pokračují během jara i nadále, noveny vždy na šestnáctou hodinu.
nět vznikl na jednom z jednání Zdravého
města Prostějov v oblasti kultury, kde
jsme se shodli na tom, že taneční neděle
bývaly báječnou záležitostí a stálo by za to
BYLI JSME
U TOHO
je opět obnovit,“ zavzpomínala Sokolová,
která si v neděli v restauraci Národního
domu rovněž zatančila. A vůbec jí nevadilo, že na parketu patřila k nejmladším...
„Chodí sem převážně zralejší tanečníci,
ale výborný muzikant Roman Doležel
FOTOGALERIE
se svojí kapelou Romantika je připraven
klikni na
www.vecernikpv.cz
zahrát muziku napříč věkovým spektrem! Myslím, že si účastníci nedělní
6CPGéPÊéCLGX2TQUV÷LQX÷UGEJNWDÊQDPQXGPQWVTCFKEÊXPGF÷NKQR÷VFQTC\KNK
tanečky chválí, chodí lidé jak v páru, tak
RąGFGXwÊOUVCTwÊP¾XwV÷XPÊEK
Foto: Michal Kadlec
i pouze ženy, či muži, zkrátka všichni,

příklad polních cest a míst „lákajících“ ty
méně zodpovědné k odkládání odpadů
a k vytváření černých skládek. „Budu ráda,
když se lidé k nám přidají a zapojí se do
úklidu Česka. Cílem je nejen uklidit blízké okolí, ale také zapojit různé zájmové
skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce. Jde nejen o čištění životního prostředí, ale také o šíření osvěty zodpovědného vztahu k přírodě,“ uvedla náměstkyně
primátora Milada Sokolová.
Sraz je naplánován na 9:00 hodin před
hřbitovem v Krasicích. Budou se uklízet
polní cesty za Krasicemi, Čechovicemi

vzkazují organizátoři. Vstupné je dotováno z finančních prostředků statutárního města Prostějova.
Pro žáky základních škol, kteří vlakový program navštíví, bude následně
realizován tzv. návazný program „To
je zákon, kámo“, jenž předvede Policie
ČR. Pokud se půjdete na vlak podívat
v odpoledních hodinách, je vhodné si
rezervovat místo, a to na e-mailu rajnochova@revolutiontrain.cz. Vstupy
jsou po cca 20 minutách a délka programu ve vlaku je 90 minut, přičemž je
možné ho absolvovat ve skupině složené z maximálně 15 dospělých osob, jelikož celková kapacita vlaku je omezena. Proto s rezervací určitě neváhejte!
Přitom minimální věk návštěvníků vlaku je 10 let a je doporučeno, aby děti
byly doprovázeny dospělou osobou,

a Domamyslicemi. S sebou si stačí vzít
dobrou náladu, vše ostatní organizátoři zajistí. Po akci pro vás bude připraveno lehké občerstvení. Pokud byste měli zájem
o další informace, neváhejte kontaktovat
Martinu Cetkovskou z odboru životního
prostředí na telefonním čísle 724 185 026.
Kromě toho se v Prostějově budou
jako tradičně uklízet také břehy
řeky Hloučely. Ti, kteří chtějí uklízet
s ochránci přírody z organizace Iris,
nechť přijdou v 9:00 hodin k restauraci
U Abrahámka. „Čeká nás tradiční jarní
úklid obou břehů říčky Hloučely. S sebou

nejlépe rodiči. A přestože program
probíhá uvnitř vlaku, je dobré si vzít
teplejší oblečení.
Cílem akce je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na návštěvníka vlaku
a efektivně tak ovlivnit jeho pohled
na zdravý životní styl i prevenci závislostního chování. Vlak tvoří celkem
šestice vagonů, návštěvníci procházejí
příběhem, který sledují v několika
multimediálních kinosálech vlaku. Po
každé části filmu se zvedá projekční
plátno, za nímž je nainstalována věrná
kopie místa přímo souvisejícího s dějem příběhu. V těchto prostorách pak
probíhá interakce lektora s účastníky
programu a díky intenzivní simulaci
vjemů dochází k maximalizaci prožitku a efektivity učení.

je třeba si vzít pracovní rukavice a staré igelitky. Na závěr bude pro všechny účastníky
úklidu připraveno občerstvení na ohýnku,“ vzkazují pracovníci Irisu.
Do akce se samozřejmě zapojí i další organizace a dobrovolníci, a to nejen v Prostějově, ale i v jeho blízkém i vzdálenějším
okolí. Pokud vás zajímá, kde všude úklid
bude probíhat, podívejte se na webové
stránky www.uklidmecesko.cz/map/,
kde naleznete soupis veškerých obcí na
Prostějovsku, které se do úklidu zapojí.
Stačí do vyhledávače pod mapou zadat
heslo Prostějov.
(tem)

V současné době mnoho úspěšných
firem pravidelně vrací část svého zisku
zpět společnosti v rámci tzv. společenské
odpovědnosti firem (CSR). Mezi takové
patří i společnost Kendrion (Prostějov)
s.r.o., která se v letošním roce stala partnerem projektu Revolution Train - Protidrogového vlaku, jehož vlaková souprava
nabízí jedinečné prostředí pro interaktivní zážitkové vzdělávání a zároveň primární protidrogovou prevenci. „A tak Kendrion svým finančním darem přispěje
k rozšíření znalostí a vědomostí zejména
žáků základních škol, kteří tak budou mít
možnost bezplatně vlak v Prostějově navštívit, a v konečném důsledku podpoří
snahu o snížení kriminality a zvýšení bezpečnosti ve městě Prostějov,“ uvedla pro
Večerník Martina Svobodová, manažerka prostějovského Kendrionu. (tem)

UKLIĎME SI PROSTĚJOV!
PROSTĚJOV Na sobotu 6. dubna
v tomto roce připadá hlavní jarní úklidový den známý pod názvem Ukliďme
svět, ukliďme Česko. Jde o dobrovolnickou úklidovou akci probíhající na
celém území České republiky, a dokonce i na pár místech mimo ni. Jejím
cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek. Do akce se zapojil i Prostějov a můžete se do ní zapojit
i vy! Uklízet se bude hned několik koutů města.
Komu není lhostejné město a místo, ve
kterém žijeme, zapojuje se do úklidu na-

PROSTĚJOV Již tento čtvrtek 4.
dubna od 8:00 hodin zastaví na prostějovském hlavním nádraží protidrogový vlak. Jeho cílem je prostřednictvím všech lidských smyslů
zapůsobit na návštěvníka vlaku
a ovlivnit tak jeho pohled na zdravý
životní styl i prevenci závislostního
chování. Projekt je primárně určen
pro starší žáky základních škol, zavítat ovšem může široká veřejnost...
Vlak dorazí na železniční stanici hlavního nádraží v době od 8:00 do 14:20
hodin (začátek poslední prohlídky).
„To jej budou navštěvovat žáci s pedagogickým doprovodem z předem objednaných prostějovských základních
škol. Následně od 15:30 do 18:00 hodin, kdy je začátek poslední prohlídky,
bude vlak přístupný široké veřejnosti,“
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Hostům nedělních Tanečních čajů vyhrávala skupina Romantika, mnohdy
i na přání samých tanečníků. Tradici
těchto nedělních odpolední obnlvila
předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějova a současná náměstkyně primátora Milada Sokolová. Ta
brzy získala pro tuto kulturně společenskou akci podporu Zdravého

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Ve včerejším odpoledni byl zahájen již sedmý ročník obnovených Tanečních čajů v Prostějově.
První ze čtyřdílné série se tradičně
uskutečnila v restauraci Národního
domu a akce přilákala návštěvníky
především z řad seniorů.

rád jsem i za to, že moje předchůdkyně
paní Alena Rašková zahájila s Milošem
Karáskem spolupráci již před dvěma
lety. Socha Jiřího Wolkera a první dememoriální deska byly jeho začátkem, dnes
pokračujeme. Každým rokem bychom
chtěli něco z Wolkera připomenout.
Básník k Prostějovu jednoznačně patří,“
prohlásil při slavnostním odhalení desky
František Jura. Slavnostního odhalení se
za město Prostějov zúčastnily náměstkyně primátora Milada Sokolová a Alena
Rašková, která u projektu Wolker stála
od samého začátku. Podívat se přišli i
náměstci Jiří Rozehnal a Jan Krchňavý,
potěšit se vzpomínkou na prostějovského básníka dorazily i bývalá senátorka
Božena Sekaninová či ředitelka prostějovského muzea Soňa Provazová. „Objekt na Pernštýnském náměstí je součástí
projektu WOLKER, jenž vzdává hold
svému slavnému rodákovi, vytváří novou urbánní mytologii a sofistikovaným
způsobem směřuje k výtvarné revitalizaci Prostějova. Odhalení dememoriální
desky „WOLKER VS WOLKER“ bylo
na dnešní den naplánováno proto, že se
jedná o den výročí básníkových narozenin, tedy 29. března,“ uzavřel autor desky
Miloš Karásek. Hudební doprovod akce
zajistilo dívčí kvarteto Saxany ze Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose.
Průvodním slovem provázel slavnost
ředitel Městské knihovny Prostějov Aleš
Procházka.
(mik)

PROSTĚJOV Pětašedesát stromků bude rozmístěno po obvodu náměstí T. G. Masaryka. Děti z prostějovských mateřinek a základních
škol je budou tradičně zdobit velikonočními vajíčky a dalšími ozdobami. Akce, která se v Prostějově již stala tradicí, je lidmi vnímána jako
nedílná součást Velikonoc.
„Kolemjdoucí budou moci posoudit, co vše se žáci a žáčci zdejších škol
a školek naučili, jak jsou šikovní. Do Prostějova tento zvyk přivedl Okrašlovací spolek a já jsem moc ráda, že se ujal a líbí se,“ uvedla náměstkyně primátora a současně předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová.
Centrum města, které podobně bývá vyzdobeno také na Vánoce, budou
stromky krášlit od 11. dubna. „Je to již skutečně spousta let, kdy mě oslovila
jedna z občanek jako předsedkyni Okrašlovacího spolku města Prostějova,
že ve městě Znojmě zdobí děti vánoční stromečky. Tenkrát jsem se obrátila
na vedení města Znojma, získala fotografie, a jelikož se mi akce moc líbila,
ve spolupráci se Zdravým městem a jeho političkou Alenou Raškovou jsme
kontaktovaly mateřské školky a získaly je pro společnou věc. Po zdobení vánočním následovalo velikonoční,“ připomněla Večerníku historii této nádherné a již tradiční akce Sokolová.
Do akce se zapojí děti a učitelky z pětašedesáti tříd mateřských a základních
škol. A jaké jsou náklady pro magistrát? „Tato báječná aktivita nic nestojí,
pořádáme ji ve spolupráci s Lesy města Prostějova. Vánoční stromečky jsou
zapůjčeny z lesní školky, kam se zpět vrátí. Ty velikonoční vznikají při standardním výřezu při zásazích v mladých porostech,“ odpověděla náměstkyně
primátora Prostějova.
(mik)
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>>> pokračování ze strany 3
„Koncept dememoriálních desek vychází
z tradiční formy pamětních tabulí, ale jejich podstatou je vytvoření významového
paradoxu. Dílo cíleně pracuje s absurdní
poetikou výtvarně literárního nonsensu
atakujíc svou zdánlivou nesmyslností diváka. Smyslem této zápletky je intelektuální útok na jeho vědomí, snaha o vtažení
do informační hry a následné spuštění
volného asociačního myšlení,“ vysvětlil
při úvodním proslovu smysl desek jejich
autor Miloš Karásek. „V žulové desce
vysekaný text formálně tvoří dvě samostatné roviny, a to informační a poetickou.
První část je nositelem časoprostorového
nonsensu, druhá představuje fragment
Wolkerovy básně. Poetizuje celkové vyznění a potvrzuje vztahovou autenticitu
díla. Do textové plochy tabule jsou zakomponovány dvě poloviny básníkovy
busty ve vzájemném dialogu, jež tvoří
vizuální paralelu intertextuální hry. Celek tak tvoří výtvarně suverénní objekt s
filozofickým podtónem nepostrádajícím
skrytý humor,“ dodal na vysvětlenou
architekt, který je mimo jiného také autorem bronzové sochy Jiřího Wolkera
sedícího na lavičce na náměstí T. G. Masaryka. Umístění dememoriální desky na fasádu městského domu na Pernštýnském
náměstí tvoří další magický bod v živém
organismu města. Celou páteční akci zaštítil primátor města Prostějov František
Jura. „Jsem za tento projekt velice rád a
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Po dlouhých jedenácti letech se manželům Sýkorovým podařilo najít adekvátní prostory pro trvalou prodejní
výstavu ručních výrobků řemeslníků
sdružených do Hanácké ambasády. Při
vstupu jeden neví, kam se dřív podívat.
Zaujmou ruční práce, výrobky ze slámy a dřeva, zpracování kůže, hanácké
kroje nebo práce hodináře. Ze zdi shlížejí na fotografiích zvěčnění členové

Vendula PROVAZOVÁ

ČECHY POD KOSÍŘEM
Uplynulou sobotu byly na zámku v Čechách pod Kosířem otevřeny prostory spolku Hanácká
ambasáda s výrobky řemeslníků z Hané. Návštěvníci si mohli
prohlédnout vystavené ruční
výrobky členů spolku, případně
některé zakoupit. Uskutečnilo
se také zdobení velikonočních
vajec, odvážné děti se nebály
zapojit a zdobení si vyzkoušely.
Pohodovou atmosféru kromě 0¾XwV÷XPÊMčO RąGEJ¾\GN \TCM \ TWéPÊEJ XÚTQDMč JCP¾EMÚEJ ąGOGUNPÊMč RNP÷
bohatého občerstvení umocnil RQVXT\WLÊEÊEJTéGPÊQ\NCVÚEJTWéKéM¾EJe
(QVQ8GPFWNC2TQXC\QX¾
i dort připravený pro návštěvníky. U toho prostě Večerník ne- Hanácké ambasády. Ti své výrobky Každý víkend po celý rok, a sice od
mohou prezentovat se značkou ptáčka jedné hodiny do pěti odpoledne,
mohl chybět.

slavnostně otevřeli hanáckou ambasádu
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Na zámku v Čechách pod Kosířem
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dnes je apríl
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Trpaslíci se z práce vrací,
stromy ze smutku tam kácí.
„Co my si teď počnem?
Heďa bude muset
pod zem.“

Znáte tu klasickou pohádku O Sněhurce a sedmi
trpaslících? Večerník vám ji přináší v inovované podobě, do rolí protagonistů obsadil redakční tým.

Smutní jí oplakávají,
když v tom princ Petr
se k nim blíží.
„Nebojte mí, trpaslíci milí,
dívka je to krásná
hvězda moje jasná.“

Nikola FILIPENSKÁ

Jako malá o princi snila,
celé dětství tím žila.
Avšak macechu měla,
Karolína se jmenovala.

Macecha Karolína,
byla z toho špatná,
ze své redakce ji vykázala.
„Ach, co já si jen počnu,
udělala ze mě kvočnu,
to si líbit nenechám,
musím si však najít
ženicha.“

Vydala se do světa
napomohla jí kometa.
Ta zlá na ni byla,
Poslala ji do chaloupky,
do všeho ji nutila.
najít něco k snědku k pití,
Vařit, uklízet a péct,
modré z nebe nechtěla jí snést. nečekala, kdo tam bude
býti!
Každé ráno,
Trpaslíci!
do práce přišla,
Zaoš, Kadloš,
do zrcadla se podívala
Straškrab, Provaz,
a zvolala:
„Kdo je, zrcadlo, v redakci Fojtík, Filka
a pak Majchroš,
nejkrásnější?“
nabídli ji jídlo, pití,
„Ty, má grafičko zdejší.“
a mohla tam s nimi býti.
Jednoho krásného dne
zrcadlo převezlo ji jen.
Pracanti to byli velcí,
„Ze všech nejkrásnější,
do práce ale museli všeci.
Hedvika je nejlepší,
Vydali se do práce,
pilně plní úkoly,
ty se vrať zpátky do školy!“ upekla jim koláče.

JAK NACHYTAT KOLEGY,

´
´
APRILOVE

KAMARÁDY NEBO PŘÍBUZNÉ?

VTIPY

Už je to zase tady. Dnes je ten slavný apríl aneb svátek všech vtípků,
žertíků a sarkasmu. Taktéž si v tom libujete? Přinášíme vám pár tipů,
jak napálit své okolí. Aprílové žertíky jsou oblíbené jak mezi dětmi,
tak i mezi dospělými. Pokud trpíte nedostatkem nápadů, jak si z někoho vystřelit, snad vezměte zavděk předloženými eventualitami.

y1#"+'y20.1*l!l!&

Žila, byla, krásná dívka,
Hedvika se jmenovala!
Líná ovšem nebyla,
za manžela nechtěla,
žádného debila.
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Když v tom někdo klepe,
do dveří se pěkně dere.
Je tam ježibaba,
nikdo by nepoznal,
že je to naše Kája.
Jablko jí nabídla,
k snědku ji rychle pobídla.
Ale ne,
Heďa se nám k zemi hroutí,
Kajka se tam smíchem
kroutí.
„Kdo je tu teď velký
pracant?
Jen já a nikdo jiný,
do redakce už
nevkročíš nikdy!“
A odešla...

V tom ji náhle políbí,
Heďa oči otvírá,
do svého království
ji odveze,
prstýnek jí donese.
Svatba byla velká,
Kajka to nemůže
rozdýchat,
neb veselka to byla pěkná.

Máte ve svém okolí někoho, kdo je vážně jedlík a na jídle si rád pochutná? Co
takhle koblihy plněné například majonézou nebo kečupem? Nebo třeba malé
cibulky obalené v čokoládě a napíchnuté na párátku? Na vaše cibulkové pralinky jen tak někdo nezapomene.
I voda se také pěkně hodí k aprílovým
žertíkům. Naplňte hrnek až po okraj vodou, přiklopte papírem a počkejte, až se
papír k hrníčku mírně přilepí. Pak hrnek
otočte dnem vzhůru a pomalu odstraňte papír. Jakmile někdo hrnek zvedne,
nebude se stačit divit, kolik vody z něj
vyteklo!
Další aprílový žert se hodí hlavně do
kanceláře. Zalepte svému kolegovi izolepou kurzor na myši a nechte ho přijít
na to, proč nefunguje.
Na tento skvělý žertík vám bude stačit obyčejná potravinářská fólie. Tou
pěkně bez chyb přetáhněte záchod
pod prkýnkem, ať to není poznat, a pak

jen čekejte, až někdo půjde na záchod.
Taky znáte ten pocit, když vás něco svědí
a vy se můžete uškrábat k smrti? Na internetu je volně dostupný k prodeji žertovný svědivý prášek. Co ho takhle někomu
nasypat do kalhot či pod tričko? Nachystejte si ale vhodnou sportovní obuv, abyste mohli co nejrychleji zdrhnout. To vám
jen tak někdo nedaruje.
A jsme zpátky u jídla. Je to sice pracnější, ale určitě zabodujete. Budete k tomu
potřebovat sušenky ve stylu Oreo a zubní pastu. Doma pečlivě a opatrně rozlepte sušenky, odstraňte krém, naneste
malé množství pasty a zpět přilepte. Pak
nabídněte svým kolegům tuhle skvělou
pochoutku.
Pokud máte ve svém okolí někoho,
kdo často jezdí autem, a je předpoklad,
že zrovna na apríl ho bude potřebovat,
zkuste mu jej celé pečlivě zabalit do potravinářské fólie nebo pečlivě polepit
celé kancelářskými papírky.

Účinkovali:
Hedvika Drmolová, Petr
Kozák, Karolína Heinzlová,
Aneta Straškrabová, Romana Majchráková, Vendula
Provazová, Nikola Filipenská, Martin Zaoral a Michal
Kadlec.
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Jarní „aprílová“
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K jaru tradičně patří apríl, který někteří milují a využívají k „potrápení“ svých blízkých, jiní jej nenávidí, protože
jsou každoročně napáleni a zesměšněni. A právě na toto téma se nová soutěž PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku zaměří
tentokrát, protože každý za svůj život nějakou tu „legrácku“ zažil. Pokud tedy najdete chuť a trošku i odvahy,
podělte se se svými aprílovými zážitky prostřednictvím Večerníku se širokou veřejností a soutěžte o hodnotné ceny!
Pravidla akce EĂƉŝƓƚĞ͕ũĂŬǉŶĞũůĞƉƓşǀƚşƉĞŬũƐƚĞŶĂĐŚǇƐƚĂůŝƉƌŽƐǀĠďůşǌŬĠ͕ŶĞďŽŶĂŽƉĂŬŶĢŬĚŽŶĂĐŚǇƐƚĂůǀĄŵ͘
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JIŘÍ MOŽNÝ
URČICE Pavel Zbožínek už není koučem Určic. Bývalého hráče Olomouce či
Žižkova vedení oddílu krátce před startem jarní části odvolalo a na jeho pozici dosadilo jiné zvučné jméno. Novým
hlavním trenérem účastníka „B“ skupiny
I.A třídy se stal ještě nedávno lodivod
Kralic David Kobylík. Mistr Evropy do jednadvaceti let z roku 2002 má
za sebou první týdny v novém působišti a v ostrých zá2À=?
pasech se uvedl výhrou 5:0 ßNíN?H;
MNL;Hí
nad Slavonínem.
37

5DIWDŐL7RPL5HPRQW Černošek znovu reprezentoval
3URVWĚMRYXæVHSŐLSUDYXMt
QDNYĚWQRYëVYĚWRYë
äDPSLRQiWY$XVWUiOLL
PROSTĚJOV Hlavní závodní vrchol letošní sezóny budou mít členové Raft teamu Tomi-Remont
Prostějov hodně brzy. Už během
májového měsíce se jím stane mistrovství světa R6 (šestimístných
člunů) 2019 v daleké Austrálii.
„Šampionát proběhne od 13. do 20.
května v Queenslandu na řece Tully
a náš oddíl tam bude mít kompletní
obsazení. Nominaci si totiž během
minulého roku vyjely prostějovské
posádky mužů, žen, veteránů a juniorů, částečné zastoupení pak budeme mít i v lodi juniorek,“ zopakoval
kapitán raftařů Tomi-Remont Zbyněk Netopil to, o čem Večerník psal
již loni na podzim.
Zimní přestávka utekla tradičně
rychle, opravdu jako divoká voda.
A Hanáci se tak už pilně chystají, aby
nezvykle časnou nejdůležitější akci
zvládli co nejlépe. „Přála nám docela
mírná zima, díky níž ledy rozmrzly
dost brzy, a už několik týdnů se dá
trénovat na otevřené vodě. Nejvíc se
připravujeme na řece Moravě v Olomouci, občas zajedeme i na nějakou
jinou řeku, třeba zrovna teď jsme byli
na Svitavě. A individuálně se dá využít také plumlovská přehrada,“ prozradil Netopil.
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Byť na opačný konec zeměkoule
bude muset výprava TR reprezentující Českou republiku odletět již začátkem května, stihne se předtím solidně rozjezdit. „Ještě před cestou do
Austrálie absolvujeme čtyři různé
závody: zahajovací v Hanušovicích
na řece Moravě, pak Sázavu, Evropský pohár v Rakousku a Kamenici.
Nějakou formu tak snad nabereme,“
pousmál se Netopil.
Přesto nevěří, že by Tomi-Remont Prostějov mohl zopakovat
fantastický úspěch z loňského MS
v Argentině, kde jeho muži, ženy,
veteráni i junioři zlatě ovládli absolutní hodnocení svých kategorií
a dohromady získali neuvěřitelných devatenáct medailí včetně
třinácti nejcennějších. „Samozřejmě chceme i tentokrát dopadnout
co nejlépe, ale vzhledem k termínu
mistrovství a jeho konání u protinožců nemůžeme počítat s takovou naší dominancí. Rozhodně
však budeme znovu bojovat na
maximum o každý titul i cenný
kov,“ ujistil Zbyněk Netopil.
Ten byl nedávno slavnostně uveden
do Síně slávy prostějovského sportu
a my vám s ním brzy přineseme obsáhlý rozhovor!

PRAHA, PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v minulém
vydání, prostějovský rodák a bývalý extraligový obránce Marek
Černošek se vrátil do reprezentace! Ve svých dvaačtyřiceti letech
už sice „jen“ do té veteránské,
ale i to se počítá. „Každopádně,
mám radost, že jsem mohl obléct
znovu dres národního týmu,“
potvrdil Večerníku někdejší zadák Olomouce, Karlových Varů,
Litvínova či pražské Sparty, se
kterou vybojoval hned dvakrát
mistrovský titul.
Přátelský duel veteránů České republiky a Izraele se odehrál v pondělí 25. března v Brně, kde se oba
týmy utkaly v odvetě za předchozí
utkání v Kladně. Černoškovými

spoluhráči byli například bývalý
prostějovský brankář Radovan Biegl, v obraně s ním tvrdili muziku
legendy jako Leo Gudas, Bedřich
Ščerban, Pavel Zubíček, v útoku dávali góly Moravec, Král, Nedorost,
Válek či Koreis.
„Jsem velmi rád, že jsem si mohl
v tomto utkání zahrát. Bylo to strašně příjemné vidět se s kluky, s nimiž
nebo proti kterým jsem dříve hrával. A jak už jsem říkal, hrát za nároďák je vždy čest. Reprezentovat je
pro mě radost,“ svěřil se po návratu
z jihomoravské metropole Marek
Černošek.
V hale brněnské Techniky nakonec
Češi deklasovali Izrael 13:1. A jaké
pocity si prostějovský obránce
z duelu odnesl? „Spipeř byl netra-

diční i v tom, že polovina mužstva
byla ruské národnosti, tak že to bylo
aspoň trochu o hokeji,“ pousmál se
devítinásobný reprezentant „A“-týmu. „Překvapilo mě, že se přišla podívat skoro tisícovka diváků
a atmosféra byla zápasová. Hodně
tomu pomohl i komentátor České
televize Ondra Tomek, který celou akci komentoval. Opravdu mě
potěšilo, že jsem se mohl na ledě
znovu potkat s bývalými spoluhráči, protihráči a kamarády. Těším
se na další zápasy pokud dostanu
pozvánku. Tu nejbližší mám už na
čtvrtek čtvrtého dubna, ale nevím
jestli se budu moci z pracovních
důvodů zúčastnit,“ poznamenal exkluzivně pro Večerník Marek Černošek.
(pk)

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Prohrávat v rozhodujícím tie-breaku
o pět bodů a výsledek a tím i celý zápas ještě zvrátit na svoji stranu, tomu
se říká skutečně povedený počin,
nebolki majstrštyk. Přesně takový
kousek se povedl volejbalistkám
Prostějova ve čtvrtém utkání čtvrtfinálové série na palubovce Přerova.
DEBAKL:
Přestože nešlo o nikterak zdrcující
porážku, bolest v srdcích příznivců
to vyvolalo o to větší. Tým BK Olomoucko prohrálv sobotu veledůležité střetnutí v boji o třetí příčku
v Kooperartiva NBL. Ztráta byla
o to horší, že k ní došlo s úhlavním
konkurentem a ještě doma
ĠÌ6/2
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A série se protahuje... Prostějovští
fotbalisté neuspěli dle očekávání
ani v jihomoravské metropoli a ve
druhé lize si tak na konto připsali již dvanáctou porážku v řadě!
Eskáčko je tak stále více namočeno
do sestupového bahna.
9ă52.
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Dosud vynikající jízdu basketbalistů BK Olomoucko
nadstavbovou částí Kooperativa NBL 2018/2019 zpomalily tři porážky z posledních čtyř zápasů, včetně dvou
velice těsných i bolestných ve Svitavách a čerstvě doma
s Pardubicemi.
Přesto mají Hanáci stále na dosah obsazení klíčového
třetího místa po dlouhodobé soutěži. To by jim dávalo
nejen slibnou šanci zdárně překonat čtvrtfinále, ale také
se v následném semifinále reálně poprat o postup do titulové série. Což by byl parádní úspěch.
V ten nakonec nevyústilo heroické vzepětí prostějovských hokejistů během play-off bitev proti Vsetínu. Celkové sedmé místo určitě není nic, co by si natolik útočně
silné mužstvo mohlo spokojeně zarámovat a vystavovat.
Nyní panuje poněkud nejisté období ohledně toho, co
přesně nastane s Jestřáby dál. Hodně vyhýbavé či spíš
žádné odpovědi sportovního manažera a kouče Jiřího
Vykoukala ohledně budoucnosti s odkazem na zatím neoznámené plány majitele Jaroslava Luňáka mě po pravdě
zneklidnily. Snad zbytečně.

Přesně před rokem jsem v této rubrice rozebíral, že mistrovské panování prostějovských volejbalistek nad národními soutěžemi končí. A že po deseti zlatých letech
přijde velký ústup ze slávy někam až do středu extraligové
tabulky.
Tak výrazný propad se následně nekonal, neboť vedení
hanáckého klubu dalo postupně dohromady silnější kádr,
než to původně vypadalo. A holky získaly stříbro v Českém poháru, teď o finále zabojují také v nejvyšší soutěži
ČR s Libercem.
Zároveň však začínají prosakovat informace, že loni avizovaný větší útlum přece jen přijde letos. Kapitánka a největší tahounka Helena Horká prý uzavře aktivní kariéru,
některé dražší (tím i kvalitnější) hráčky odejdou za lepšími
podmínkami jinam.
Družstvo pro příští sezónu 2019/20 by tudíž mělo být
ještě o poznání mladší a objektivně slabší, než to současné.
A pohyb okolo nějaké páté či šesté příčky se s ročním odkladem stane skutečností. Fandové VK, radši se tak chystejte na výsledkově i herně opravdu skromné časy.

Profesionální sportovci sice musí tvrdě makat, aby uspěli, ale vzhledem ke svému statusu to současně mají svým
způsobem jednoduché. Zábava je pro ně i zaměstnáním, za které berou peníze, a neřeší tedy volbu mezi
sportováním a jinými důležitými součástmi života. Profi kariéra je (nebo by měla být) vždy na prvním místě.
Mnohem složitější situace čeká sportovce – klidně včetně vrcholových – jež se tím neživí. A osobně se při svém
mapování situace na sportovištích Prostějovska setkávám během posledních let čím dál častěji s volbou, že
pohybová vášeň jde stranou na úkor dalších povinností.
Ať už pod tlakem okolností, nebo z vlastního rozhodnutí
tak mnohdy dostávají přednost „civilní“ práce či rodina,
občas dokonce i jiné záliby. Pochopitelně to takhle nedělají zdaleka všichni neplacení sportovci, spousta jich
pořád zůstává obětavě na svých pomyslných značkách.
Když však nahlédnete do nižších soutěží fotbalu, házené, volejbalu, basketbalu, nohejbalu a dalších odvětví, těch individuálních ani nemluvě, průměrná trénovanost jedinců povážlivě klesá. Někdy si říkám, kam až to v dnešní „těžké“ době může zajít.
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Kormidelník fotbalistů Vrchoslavic
MIROSLAV PANÁČEK takto okomentoval divokou přestřelku svého celku
na trávniku čechovické rezervy (5:4
v penaltovém rozstřelu).
.20(7$

FILIP KOUŘIL

Celkem sedm prvenství, devět druhých míst a další pětici výstupů na
nejnižší stupeň vítězů vybojovali
během února a března zápasníci
TJ Sokol Čechovice na sérii turnajů
v Čechách, na Moravě, ve Slezsku
i na Slovensku. V Praze zvítězil právě
tento mladý zápasník.
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Vybavit dítě pro vytoužený
sportovní
výbava

Prostějov není městem
sportu jen kvůli poměrně
široké plejádě provozovaných odvětví, ale i díky
výrobě výbavy. Stačí si
vzpomenout například
krasickou Galu. Sport patří k rozvoji dítěte a každé
by si mělo vybrat to, co jej
baví. Pokud ovšem rodiče
nevládnou neomezenými zdroji, mohou se jen
obávat, aby si jejich ratolest nevybrala sport, do
něhož je třeba investovat
mnoho tisícovek. Na druhé straně jsou zase sporty, do nichž speciální výbavu ani nepotřebujete.
A nemusí to být zrovna
šachy... PROSTĚJOVSKÝ
Večerník pro vás připravil
poměrně komplexní servis nejen o tom, na kolik
vás sportovní povyražení
přijde.
Texty připravil:
Tomáš Kaláb

sport nemusí být zrovna levné
Děti si přirozeně rády hledají vzory
a je jen dobře, pokud loví mezi reprezentanty v nějakém oblíbeném
sportu. Rodiče na druhou stranu
doufají, že právě z jejich syna nebo
dcery vyroste další hvězda českého
sportu. Cesta k úspěchu je však náročná. I finančně.
V dnešní době mají rodiče na výběr
celou paletu možných sportů, samozřejmě záleží na konkrétní lokalitě,
v níž bydlí. Důležité samozřejmě
je, aby sport bavil především děti,
nejen jejich rodiče. Ti často na děti
přenáší své nenaplněné ambice, což
není dobře. Právě rodiče by totiž měli
správně odhadnout možnosti svého
potomka a podporovat jej.

Ať už se rozhodnete dát své dítě na jakýkoliv sport, budete potřebovat nakoupit
alespoň nějaké vybavení. Ceny toho
základního se však rapidně liší sport od
sportu. Proto je dobré a výhodné, aby
dítě u sportu nějaký čas vydrželo. Problémem je brzká specializace na jeden
sport. Děti by se naopak měly rozvíjet
komplexně a až později se zaměřit na
určitý sport. Lze se tak vyhnout počátečním nemalým nákladům.
Před vlastním zápisem do oddílu nebo
kroužku se doporučuje promluvit s
dítětem o jeho představách. Nastavení
pravidel často usnadní průběh, a předejde se tak budoucím hádkám. Poslední
dobou jsou ze zimních sportů velmi populární tradiční hokej a biatlon.
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fotbal

ZÁZRAK
V
BRNĚ
SE
NEKONAL
VEČERNÍKU
VYDRŽÍ TRENÉR MACHALA NA ZNOJMO?
PODLE

BRNO Na Zbrojovce další zápas
s nulou. Přestože fotbalisté 1.SK
Prostějov předvedli zodpovědný, bojovný výkon, zřejmě
nejlepší ze čtyř jarních zápasů,
na body to nestačilo. Vzhledem
k výsledkům dalších utkání se
stalo to, co bylo před startem jara
nejčernější noční můrou – eskáčko spadlo na sestupové pozice!
Zatím pravda pouze o skóre, ale
vykřičník to je pro vedení klubu
dostatečný.

/#46+05.#0+0-#
Nastoupil po delší době do základní sestavy, ovšem nikoli na svůj
obvyklý post, ale na levý kraj zálohy. Pro rychlonohého fotbalistu to jistě není problém, konečně ofenzivní choutky dostatečně
prezentoval už na podzim. I na Zbrojovce se snažil několikrát
o rychlý přechod do útoku, nejnadějnější byla situace z 59. minuty.
Místo dřívější střely ovšem zvolil nedůrazné zakončení, z něhož se
zrodil protiútok se zásadním vyústěním pro osud celého utkání.

PAVEL
EISMANN

8

MINIŠPÍL

původní
zpravodajství

ZNÁMKA

pro Večerník
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Tomáš
KALÁB

5

DAVID
PÍCHAL
ZNÁMKA

Po dvoutýdenní reprezentační pauze
čekal na prostějovské fotbalisty poslední ze série těžkých soupeřů. Nepříjemný byl především fakt, že Zbrojovka
prohrála poslední utkání v Českých
Budějovicích. „Soupeř je pod tlakem,
my konečně také. Zbrojovka bude chtít
dosáhnout na barážovou pozici a udělá pro to maximum,“ upozorňoval na
předzápasové poradě ještě v prostějov-

BYLI JSME
U TOHO

(161)#.'4+'
klikni na

www.vecernikpv.cz
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ské šatně trenér Oldřich Machala.
Další nepříjemností byla absence několika klíčových hráčů kvůli
karetním trestům i pokračujícím
zdravotním problémům. Z tohoto
důvodu nemohl Machala počítat
s ukrajinskou dvojicí Žikol - Pernackij, absentovali také Sus, Polák
a Pančochář, úplně zdravý nebyl ani
Zapletal. Na soupisce tak figurovali
hned tři dorostenci!
Kardinální otázkou byl především post
defenzivního záložníka. Všichni, kteří
na něm kdy hráli, nebyli k dispozici. Na
tuto pozici nakonec Machala nomino-

val Vošahlíka, ve středu zálohy nastoupil
Fládr a pod hrotem Koudelka. Píchal se
Slaninkou dostali na starost kraje zálohy
a Kroupa operoval na hrotu.
Od úvodního hvizdu bylo zřejmé, že
hráči si vzali k srdci apely na maximálně
zodpovědný výkon, drželi obranný blok
a soupeře do vážné šance nepouštěli. Ty
začaly směrem ke konci poločasu přibývat. Zároveň se však otázka případně
vstřeleného gólu zdála být čím dál více
dílem velké náhody. Takže hrát na 0:0.
Do druhého poločasu nastoupil klíčový
hráč Zbrojovky Magera a stejně jako
v prvním vzájemném zápase na Hané

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019
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pohledem karla kroupy
„Zbrojovka měla po celé utkání tlak, my jsme hráli poctivě do defenzivy, snažili jsme
se udržet co nejdéle bezbrankový stav. V prvním poločase měli domácí dvě tutovky,
nás podržel Le Giang. Čekali jsme, že tady budeme hrát ze zataženého bloku, to
jsme plnili. Zvládli jsme poločas 0:0, škoda že jsme to nedotáhli do konce. Dostali
jsme jeden zase relativně smolný gól, kdy se po Slaninkově brejku blok otevřel a domácí udeřili. Nakonec to tedy Zbrojovka zvládla, ale myslím si, že jsme tady sahali
po bodu. I přesto ale musím uznat, že Zbrojovka byla jednoznačně lepší. Teď musíme zvládnout zápasy, které budeme hrát doma. “
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov
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Brno (tok) - Odjezd z Brna se v neděli večer eskáčku poněkud protáhl.
V průběhu druhé půle se lavička
dozvěděla o předvolání na antidopingovou kontrolu pro dva hráče,
stopera Schustera a záložníka Fládra. Odběr vzorku po utkání nebývá
vždy jednoduchý, ale v tomto případě šlo jen o otázku půl hodiny.

Tato jediná minuta rozhodla
o výsledku celého utkání...

PROSTĚJOV Po výbuchu na Žižkově a třech těžkých utkáních s favority
soutěže bude sobotní domácí zápas
se Znojmem pro prostějovské barvy
nadmíru důležitý. Jak se v podobných
situacích říká, půjde de facto o šest
bodů. Eskáčko už si nemůže dovolit
zaváhat, zvlášť na domácí půdě. Odrazit se přitom může od podzimního
úspěšného vystoupení na jihu Moravy.
Prostějov dokázal v prvním vzájemném
měření sil tohoto ročníku vytěžit z minima maximum, ze dvou střel na branku se
ujala ta po hodině hry, kdy Koudelka prokázal svou individuální techniku i přesné
zakončení.
Nejcitelnější změnou od podzimní části
prošel znojemský tým na místě hlavního
trenéra. Leoše Kalvodu, který se přesunul
na místo sportovního ředitele, vystřídal
František Šturma. Už před sezónou se
v kádru objevilo šest nových hráčů, mezi
nimi z Ružomberka střelec vítězného
gólu proti Žižkovu Kunca.
Znojmu se v průběhu března zranilo

několik hráčů, na což bylo vedení klubu
nuceno reagovat. V reprezentační pauze
přivedlo tři nové hráče, amerického záložníka Connera a dva ghanské fotbalisty,
útočníka Kuffoura a rovněž záložníka
Mensaha.
Znojmu se na jaře daří určitě lépe než na
podzim, na který by Jihomoravané nejraději zapomněli. V Jihlavě dlouho sahali
po remíze a podlehli až brankou v závěru
utkání, následně doma rozstříleli Chrudim 6:1. Další bod si přivezli po remíze
1:1 z Třince a konečně v pátek doma porazili nejtěsnějším rozdílem Viktorii Žižkov. V tomto utkání nastoupila sestava
Buček – Šmehyl, Avdić, Cuković, Cihlář
– Mudra (71.Maksić), Dramé (51.Harmon), Conner, Machalík, Kunca – Beganović (62.Kuffour).
Na vše výše uvedené bude ale muset
eskáčko v sobotu odpoledne zapomenout. Nic jiného než tři body Prostějov
nebere, úvodní hvizd je v areálu SCM Za
Místním nádražím naplánován na tuto
sobotu 6. dubna v 16:30 hodin. (tok)

Se Znojmem v sobotu KQHGRÅñHVW´ERG÷

vstřelil jediný gól Brňanů. Potíž byla
v tom, že šlo zároveň o jediný gól utkání,
takže eskáčko opět vyšlo naprázdno.
Paradoxem zůstává, že u zrodu této
porážky stála vynikající šance Prostějova, kdy se Slaninka vyřítil do brejku,
který ovšem zakončil až pozdní střelou, při níž reklamoval ruku protihráče.
To ovšem nechal sudí bez povšimnutí
a z následujícího protiútoku se hlavou
prosadil právě Magera.
Prostějovští fanoušci začínají být
značně kritičtí k faktu, že i po natolik bezprecedentní sérii bez vítězství
a s jedinou brankou v deseti utkáních
stále nedochází ke změnám v realizačním týmu. Je pravdou, že tohle by
v jiném klubu žádný trenér neustál, na
druhou stranu hledat stejně kvalitní náhradu uprostřed rozjeté sezóny není věc
jednoduchá. Je tak otázkou, jestli Machala povede tým i do naprosto klíčového domácího utkání proti Znojmu, kdy
je třeba urvat vítězství a obrátit tým na
cestu vzhůru. Níž už prostě skoro padnout nelze.
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BRNO Po dvoutýdenní přípravě na
zápas bylo aspoň zřejmé, že si hráči
uvědomují vážnost situace a nechtějí
hazardovat se jménem klubu i svým
vlastním. Na druhou stranu bylo od
začátku jasné, kdo je v utkání 20. kola
Fortuna:Národní ligy na hřišti favoritem. Domácí trpělivě čekali na svou
příležitost, jejich šance se zvýšily po
přestávce s příchodem Magery. Právě
ten vstřelil rozhodující branku utkání.
výsledkově absolutně nevyd

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Prostějovskou obranu zaměstnával
zejména v prvním poločase agilní
Eismann. Po prvním rohovém kopu
domácích hlavičkoval těsně vedle tyče
Krejčí. Hned druhý roh ovšem zaváněl
brankou, Bariš tentokrát hlavičkou ora-

FC BRN
1.SK PV

1
0

zítkoval břevno! Na druhé straně vyzkoušeli střelbu Slaninka a Píchal, jejich
pokusy byly ale hodně nepřesné.
Po půlhodině hry vytáhl perfektní zákrok Le Giang, když likvidoval šanci
Přichystala. O tři minuty později napálil
Šumbera tyč, Le Giang vytáhl další dva
parádní zákroky proti Štěpanovskému.
Ve druhém poločase přišly osudové
momenty kolem hodiny hry. Dopředu
se do volného prostoru vydal Slaninka,
přesprintoval téměř půl hřiště až k šestnáctce, jenže jeho střelu nakonec zblokoval domácí obránce. Ten také rychle
rozehrál kontr, výborný Eismann našel
centrem na zadní tyči Mageru a jeho hlavička doputovala do sítě – 1:0.
Až ve čtyřiašedesáté minutě prověřil
pozornost svého bývalého spoluhráče
Halousky Fládr, totéž později zopakoval

21*.'&'/64'0¦4Č
Pavel ŠUSTR - trenér FC Zbrojovka Brno:
„Klukům patří dík za to, že zápas odpracovali. V první půlce nám chyběl větší klid ve
finální fázi, v druhém poločase jsme se po vstřelení branky začali obávat o výsledek. Náš
výkon už neměl takovou kvalitu, měli jsme hodně ztrát míčů, nedokázali jsme najít recept
na soupeřovu kvalitní obranu a vytvořit si trvalejší tlak. Gól jsme dali, úkol jsme splnili,
takže hodnocení je stran výsledku pozitivní, co se výkonu týče, jsou tam určité rezervy.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Věděli jsme, že to tady bude hodně těžké, taky bylo. Zkusili jsme hrát z obranného
bloku a chtěli jsme domácí potrápit po brejkových situacích. Měli jsme nějaké náznaky,
ale ty jsme bohužel nedohráli, báli jsme se obejít hráče, důrazu bylo málo. V prvním
poločase nás podržel Le Giang. První poločas jsme uhráli na 0:0, ale věděli jsme, že
domácí mají ještě na lavičce Mageru. Ten ještě zvedl kvalitu a vstřelil rozhodující gól.
Druhou půli jsme hráli odvážněji, měli jsme gólovou příležitost, ale zakončili jsme ji
tak, jako zakončujeme ostatní. Domácí vyhráli zaslouženě.“

ještě Koudelka. Dvacet minut před koncem našel Šumbera před bránou Škodu,
jeho prudkou hlavičku ale Le Giang opět
bravurně vyrazil na roh.
To bylo z nebezpečných akcí vše, protože
domácí se stále zřetelněji začali obávat
o výsledek. Eskáčko v závěrečných minutách vytvořilo jakýsi náznak tlaku, ovšem
nikoli gólových šancí. Z toho pramenil

brejk Sedláka v nastaveném čase, který
Janíček zastavil klasicky zezadu ještě před
vápnem, jenže nemilosrdná červená karta jej stejně dostihla. Pro stoperskou dvojici jediné štěstí, že proti Znojmu bude už
k dispozici Sus.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku F:NL najdete
na straně 27

„Cílem jara je záchrana soutěže,“

PROSTĚJOV V tomto právě probíhajícím ročníku se nejstarším dorostencům 1.SK Prostějov příliš nedaří.
Třinácté místo po sedmnácti kolech
s patnácti nasbíranými body naznačuje, že ročníky bohaté na talentované fotbalisty jsou pro tuto chvíli pryč.
O to těžší práce čeká oba trenéry,
kteří u týmu kategorie U19 pracují.
Podzimní potíže a zimní přípravu
shrnul exkluzivně pro Večerník zkušený trenér Pavel Musil (na snímku).

předesílá trenér U19 Pavel Musil

mu problému za druhým... Přicházela zranění, měli jsme problém zvolit optimální
sestavu, takže než jsme se konsolidovali,
měli jsme už několik kol za sebou. Jakmile
tato série potíží pominula, hráli jsme to,
na co jsme měli, vítězství střídala porážky
podle kvality soupeře. Uteklo nám ovšem
velké množství bodů po zbytečných individuálních chybách, kdy jsme jinak zápas
dobře odpracovali, dodržovali taktiku,
jenže jedna či dvě chyby nám to zhatily. Ke
EXKLUZIVNÍ
konci jsme byli rádi, že se podzim blíží k zározhovor
věru, a věděli jsme, že máme čas na celou
situaci reagovat.“
pro Večerník
yy Jak jste prožili zimní přípravu a přiTomáš
vedli jste do týmu nějaké posily?
KALÁB
„Snažili jsme se do zimní přípravy kádr
yy Můžete se krátce vrátit k podzimní rozšířit, přišli tři čtyři kluci z okolí. Cílem
části, která se rozhodně nedá počítat bylo vytvořit v týmu potřebnou konkurenk nejvydařenějším?
ci, proto jsme kádr rozšířili na dvacet lidí.
„Na podzim jsme byli nuceni čelit jedno- S těmi jsme absolvovali zimní přípravu, kde

(QVQ6QO¾w-CN¾D
jsme s hráči pracovali, testovali na různých
postech. Sehráli jsme dobré i špatné přípravné zápasy, ale mužstvo už chytá svoji
herní tvář, kterou bychom my trenéři chtěli,
aby mělo. S tímto očekáváním jsme šli do
soutěže. Hráči, které jsme testovali, tady zůstali, protože nám mohou pomoci i v týmu
do osmnácti let. Na druhou stranu dáváme
u nejstarších dorostenců nadále příležitost
i mladším talentovaným hráčům.“
yy Které posty jste nejvíc potřebovali
posílit?
„Středního obránce, který by si dirigoval

hru, což se nám úplně nepovedlo. Mohli
jsme ovšem nově příchozí hráče využít na
jiném postu a na onen potřebný post využít
někoho jiného. Lze říci, že nově příchozí do
stávajícího kolektivu zapadli.“
yy S jakým cílem jste vstoupili do jarní
sezóny?
„Cíl máme jediný, a tím je záchrana soutěže. Nejsme v situaci, kdy bychom si mohli
výskat, odstup na minimálně dvě sestupová
místa máme poměrně malý. Každý bod má
pro nás cenu zlata a může nás v konečném
účtování spasit. Ke každému zápasu musíme přistupovat s pokorou a snahou odehrát jej tak, jak umíme, co chceme hrát, co je
nám vlastní. Do Prostějova druhá nejvyšší
dorostenecká soutěž patří, takže cílem je ji
udržet pro další ročníky. Druhým cílem je
dobrá spolupráce jednotlivých realizačních
týmů, není jednoduché za víkend postavit
čtyři týmy. Jsem rád, že nám toto funguje.“

´
menicko

´
´
zapasove

fotbal

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
19. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Opava (neděle 7.4., 12.30, Hubený – Ol
KFS, Křepský).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
19. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Opava (neděle 7.4., 10.15, Křepský –
Hubený, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – MLADŠÍ:
19. kolo: Třinec – 1.SK Prostějov
(neděle 7.4., 12.30, Rychtár – Šimeček, Mikeska).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – STARŠÍ:
19. kolo: Třinec – 1.SK Prostějov
(neděle 7.4., 10.15, Mikeska – Rychtár, Šimeček).

MORAVSKOSLEZSKÁ
',9,=(l(16.c%p
4. kolo, neděle 7. dubna, 10.00 hodin: Brumov – Držovice (), Mostkovice volno.

III. TØÍDA OFS
PROSTÌJOV, SK. „B“:
12. kolo, neděle 7. dubna, 16.00
hodin: Hvozd – Brodek u Konice
„B“ (sobota 6.4., 16.00), Zdětín –
Přemyslovice (sobota 6.4., 16.00),
Čechy pod Kosířem – Kladky, Otinoves volno, Plumlov „B“ – Kostelec na Hané „B“ (hřiště Krumsín),
Protivanov „B“ – Ptení.

PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
15. kolo, neděle 7. dubna, 15.30 hodin: Brodek u Prostějova – Čechovice
„B“ (sobota 6.4., 15.30), Určice „B“ –
Brodek u Konice (sobota 6.4., 15.30),
Vrahovice – Vícov (sobota 6.4., 15.30),
Horní Štěpánov – Držovice, Výšovice
– Skalka, Tištín – Nezamyslice, Vrchoslavice – Dobromilice.

LION SPORT
1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
17. kolo, sobota 6. dubna, 15.30
hodin: Smržice – Jesenec (Lasovský – Molík, OFS).

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
17. kolo, neděle 7. dubna, 15.30 hodin: Mostkovice – Troubky (sobota
6.4., 15.30, Winkler – Januš, OFS),
Haná Prostějov – Želatovice „B“,
Radslavice – Otaslavice (Dokoupil –
Bašný, Labaš), Jezernice – Klenovice
na Hané (10.00, Doležal – Šafařík,
Matulík), Němčice nad Hanou – Pivín (Januš – Majer, Winkler).

ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
17. kolo, sobota 6. dubna, 15.30
hodin: Dub nad Moravou – Kostelec
na Hané (Rosskohl – Šafařík, Horák), Chomoutov – Čechovice (Frais
– Štětka, Hruboš), Plumlov – Protivanov (Matulík – Motal, Labaš),
Lipová – Kojetín (neděle 7.4., 15.30,
Habermann – Samek, Jurčák), Brodek u Přerova – Určice (neděle 7.4.,
15.30, Drápal – Straka, Vojtek).

FGP STUDIO
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
17. kolo, neděle 7. dubna, 15.30
hodin: Konice – Chválkovice (Kopecký – I. Antoníček, Lizna).

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
19. kolo: Kralice na Hané volno.

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
21. kolo: 1.SK Prostějov – Znojmo
(sobota 6.4., 16.30).
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vyloučení na každé straně, když Daniel Halenka i Karel Makowski obdrželi
rovnou červenou kartu, tehdy dvěma
brankami rozhodl Josef Cibulka, pod
výhru 3:0 se podepsal i Denis Přikryl.
Naopak Velké Losiny, Litovel i 1.HFK
Olomouc „B“ na podzim neuhrály s
tímto soupeřem ani bod a Dolany s
Všechovicemi uspěly až na penalty.
Disciplinární komise udělila Hněvotínu pokutu osmdesát tisíc korun, klub
je dále povinen uhradit hostujícím
oddílům náklady na dopravu k již odehraným vzájemným soubojům. A na
základě jejího rozhodnutí může FC
Hněvotín pro příští sezónu podat přihlášku nejvýše do I.B třídy. Do I.A třídy
se tak bude postupovat i z původně nepostupové pozice.
(jim)

jelikož náš druhý gólman Michal Zapletal byl na dovolené. Patří mu velké
poděkování, že do toho šel, teď s ním
ale pojedu do nemocnice na pořádné
vyšetření a obávám se, že půjde o vazy
nebo meniskus a bude nám delší čas
chybět,“ vysvětloval část původu čerstvých vrásek na čele.
O ty další se mu postarali hráči v poli.
Už před zápasem kvůli zranění postrádal Jaru Ruse i Petra Brosse, Michal
Oščádal i s problémy naskočil na druhý poločas a Laďa Bílý musel ze hry
už po deseti minutách. V tu dobu už
platil stav 1:0.
„Museli jsme improvizovat a postavit
Adama Širůčka na stopera. Začátek

ská, která v krajské metropoli strávila pět
celých a polovinu poslední sezóny. Další
novou tváří v držovické kabině je čtyřiadvacetiletá Hubáčková, odchovankyně
šternberské kopané se mimo jiné může
pochlubit krátkým angažmá v pražských
Bohemians. „Tereza je kvalitní hráčkou
a její odchod ztrátou bude, na druhou
stranu hrála hodně na sebe a měla problémy s disciplínou. Nyní budeme moci
více sázet na týmový duch a posune nás
to zase dál, u nás platí jeden za všechny
a všichni za jednoho. Navíc s novými
holkami přicházejí zkušenosti. Velice
mě potěšilo, že si děvčata vybrala právě
Držovice a sama nás oslovila,“ pochlubil
se držovický lodivod Tomáš Jetel.
S plnou přípravou začalo jeho družstvo teprve před dvěma týdny a

během tohoto údobí stihly čtyři tréninky i jeden turnaj. Ten za účasti kotvrdovického „áčka“ i „béčka“, Oseku a
Troubska ovládly, když třikrát zvítězily a pouze s posledně jmenovaným
soupeřem remizovaly. „Vendula Langerová skvěle zachytala, dařilo se nám
v obraně i útoku. Rozuměly si s míčem
a začínají více tvořit a kombinovat, s
menším míčem a na menším prostoru byly nuceny více hrát a šlo jim to.
Věřím, že na jaře tak budeme v soutěži
ještě vyrovnanějším soupeřem než
dosud,“ vzhlíží s optimismem do brzy
počínající druhé poloviny sezóny. Do
ní vstoupí po středečním a pátečním
tréninku v neděli 7. dubna úderem
desáté hodiny dopolední na půdě aktuálního lídra z Brumova.
(jim)

Olešnicí u Bouzova po penaltovém rozstřelu. To Smržice zaváhaly v hanáckém derby na trávníku Šternberku

síme ale myslet pozitivně, teď nás čekají dva domácí zápasy proti poslední
Leštině a Haňovicím, povinnost nám
velí vyhrát a dostat se z toho,“ přeje si
na přelomu první a druhé poloviny
podzimu.
Radost mu tak udělala především
nová hráčská akvizice, k nedávno
příchozímu Martinu Liškovi (čtete
na jiném místě dvoustrany – pozn.
red.) se přidal ještě Jaromír Krása
mladší, který již okusil krajské soutěže ve Hvozdu a naposledy ve Fulneku. „Je to levák, a tedy alternativa
za Filipa Drešra, který se už zapojuje
do tréninku, do podzimu ale asi nezasáhne. Odehrál druhý poločas a vedl si

PK 5:3

4:4
(1:2)

„Vstoupili jsme do utkání dobře, chtěli
jsme proti favoritovi uspět. Dostali
jsmese do vedení, bohužel pak jsme
ustoupili od své hry, hostům de facto
sami nabídli nejen vyrovnání, ale

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

– J. Burget (57. Laštůvka), Čížek, P.
Tichý (89. Ošlejšek), Zajíček (57.
Kořenek) – Poles, J. Tichý. Trenér:
Petr Ullmann

tokrát se šťastným koncem pro nás.
Na podziom jsme několikrát prohráli,
nyní jsme to v pátek zkoušelia vyplatilo se.“

žic: Kollmann – Zbožínek I., Tomiga,
Klus, Gottwald Př. , Kiška, Vařeka,
Vařeka, Kotlár, , Verner, A. Studený,
Luža.
Trenér: Petr Gottwald.

2.5(61©/,*$08lµ

1. Chaloupka PV
2. Dobrochov
3. Otinoves
4. Vrbátky

6
6
5
4

0
0
0
0

1
1
2
3

40:15
43:20
35:27
31:16

18
18
15
12

5. Laškov
6. Medvědi PV
7. Kobeřice
8. Smržice

Tabulka po podzimu

2
2
2
1

0
0
0
0

5
5
5
6

14:24
13:27
15:34
15:43

6
6
6
3

5. KOLO, sobota 6. dubna
Hřiště Vrbátky: 8.00 hodin SK Chaloupka Prostějov – FK Vrbátky, 9.00 Orli Otinoves – Chaloupka PV, 10.00 SK Kobra Kobeřice – Vrbátky, 11.00 Kobeřice – Otinoves
Hřiště Laškov: 8.00 1.FC Laškov – SK Tomek Dobrochov, 9.00 MK Medvědi Prostějov – Dobrochov, 10.00 Sokol Smržice – Laškov, 11.00 Medvědi PV – Smržice
6. KOLO, sobota 20. dubna
Hřiště Vrbátky: 8.00 Medvědi PV – Vrbátky, 9.00 Vrbátky – Otinoves, 10.00 Medvědi PV – Laškov, 11.00 Laškov – Otinoves
Hřiště Kobeřice: 8.00 Dobrochov – Chaloupka PV, 9.00 Dobrochov – Smržice, 10.00 Kobeřice –
Chaloupka PV, 11.00 Smržice – Kobeřice
7. KOLO, sobota 4. května
Hřiště Laškov: 8.00 Medvědi PV – Kobeřice, 9.00 Medvědi PV – Chaloupka PV, 10.00 Laškov –
Kobeřice, 11.00 Laškov – Chaloupka PV.
Hřiště Vrbátky: 8.00 Smržice – Vrbátky, 9.00 Otinoves – Smržice, 10.00 Vrbátky – Dobrochov,
11.00 Otinoves – Dobrochov
8. KOLO, sobota 18. května
Hřiště Kobeřice: 8.00 Dobrochov – Kobeřice, 9.00 Chaloupka PV – Smržice, 10.00 Otinoves –
Medvědi PV, 11.00 Laškov – Vrbátky

0:4
(0:1)

Šternberk
B
TJ
6PUņLFH

Hodnocení trenéra Smržic
Petra Gottwalda:

„Věděli jsme, že nás čeká technicky i
fyzicky kvalitní soupeř, celou přípravu
jsme se soustředili, aby náš výkon přišel
v pravou chvíli. Celé mužstvo k utkání
přistoupilo zodpovědně a mohli jsme
se spolehnout na pevnou defenzivu.
Soupeř sice byl hodně na míči, žádnou
vyloženou šanci si ale nevytvořil. My
jsme naopak byli nadmíru efektivní, ze
čtyř šancí jsme dvě proměnili a prosadili se oba naši útočníci. Pak ještě soupeř zahrál rukou po našem rohu a třetí
gól nás uklidnil, soupeře naopak zlomil. Snažili jsme se po celých devadesát
minut nepolevit a teď se pokusíme co
nejlépe připravit na sobotní výjezd do
Plumlova, kde opět budeme chtít uhrát
nějaký bodík.“
TJ
6RNRO8UćLFH
FK
Slavonín

„Je to první vlaštovka a impulz do
další práce, kterou máme před sebou.
Měli jsme i další šance a určitě se nedá
říct, že by nám vyšlo úplně všechno.
Kluci chtějí makat, baví je to a jsme
všichni spokojeni. Toto vítězství jim
může dodat sebedůvěru, že náročnější
způsob hry, který jsem praktikoval už
v Kralicích, ponese ovoce. Před týdnem jsme v přáteláku s celkem druhé
skupiny I.A třídy vyhráli 7:1, z posledních dvou zápasů tak máme skóre
12:1. Kluci už jsou za tři týdny, co tu
působím, o kousek dál a výsledek nám
dělá radost.“
(jim)

Hodnocení trenéra Určic
Davida Kobylíka:

Branky: 16. Zelina, 31. P. Halouzka,
51. O. Halouzka, 66. Bureš, 78. Sosík.
Rozhodčí: P. Pospíšil – Grečmal, Šerý.
Žluté karty: 11. Žáček – 41. Čižmar.
Diváků: 100. Sestava Určic: T. Hýbl –
Šnajdr, Žáček (46. Menšík), Frehar, Slezák – Paul (63. Kaprál), Zelina, Bureš,
Krajíček (77. Pospíšil) – O. Halouzka
(58. Bross), P. Halouzka (74. Sosík).
Trenér: David Kobylík.

(2:0)

5:0

ně vyrovnaný zápas a měli jsme jednu
obrovskou šanci, kdy se na šestnáctce
objevil Keluc sám před gólmanem, lobem ale těsně minul. Výchozím cílem
ale bylo nedostat gól, to se nám podařilo. Vyšel námi taktický záměr, kdy jsme
v poslední minutě vystřídali gólmany.
Do brány šel šestnáctiletý dorostenec a
soupeře vychytal. Jsme spokojeni, chtěli jsme bod a máme dva. “

PROSTĚJOV Do bojů v nejnižší krajské soutěži vstoupil úspěšně v hiearchii druhý prostějovský klubTJ Haná.
Týmu figurujícímu na samém dnu soutěže ostatně ani nic jiného než sbírat v jarních odvetách body nezbývá. Proti Radslavicím, které jsou o pouhá dvě místa výše, a tudíž jsou také ohroženy sestupem, si od počátku
udržovali iniciativu a nakonec se mohli radovat. Veselo bylo také v Klenovicích na Hané, které v regionálním
derby herně nepřesvědčili, ale na body to stačilo. Naopak nováček z Otaslavic bral v souboji s Újezdcem
pouze bod. Smírně se skončilo i další derby v Pivíně, odkud si cenný bodík vezou Mostkovice.

„Výsledek hovoří zcela jasně, skutečnost ale taková nebyla. Utkali jsme se s
jedním z nejkvalitnějších týmů soutěže
a tentokrát jsme měli i hodně štěstí. Za
stavu jedna nula nastřelili dvakrát břevno, při vedení dva nula dali tyčku. Kdyby své šance proměnili, asi by byl vývoj
FC Kostelec na
jiný. S výsledkem jsem ale maximálně
Hané
spokojen, přestože výkon nebyl stopro0:0
FK Spartak Lipník
(0:0)
centní. Bylo to dáno kvalitou soupeře
PK
QDG%HćYRX
i tím, že šlo o první mistrovské utkání
po pauze. Myslím si, že hodně týmů si Rozhodčí: P. Brázdil ml. – Slota,
P. Brázdil st.. Žluté karty: 44. L.
z Beňova body vozit nebude.“
Grulich, 50. Klimeš, 60. Chytil, 87.
SK
Preisler – 48. Hotěk, 66. Dudík, 68.
Protivanov
Machala. Diváků: 120. Sestava Kos3:0
TJ
(2:0)
telce na Hané: Zelinka (90. Hradeč6RNRO%đORWtQ
ný) – Lužný, Chytil, Móri, Holoubek
Branky: 3. F. Pospíšil, 27. Grmela, 71. (46. Výmola) – M. Klimeš – Keluc,
Milar z penalty. Žluté karty: 70. Novosad Hruban, Grulich, Vymazal – Preisler.
(B). Diváků: 100. Rozhodčí: Halenka – Trenér: Petr Merta.
Dokoupil, Šteier. Sestava Protivanova:
M. Piták – M. Sedlák, Milar, Dvořák, Z. Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Petra Merty:
Pospíšil – F. Pospíšil (84. M. Pospíšil), D.
Sedlák (77. T. Pospíšil), V. Nejedlý (15. „Pro nás byl favoritem Lipník a my
Musil, 46. Liška), Sekanina, Kropáč – outsiderem, na podzim jsme u nich
Grmela (81. R. Sedlák). Hrající trenér: prohráli 1:4. V posledních dvou přátelácích jsme navíc inkasovali hned devět
Milan Piták.
gólů, i proto jsme zvolili spíše defenzivHodnocení trenéra Protivanova
ní rozestavení 4-1-4-1 a z bloku vyrážet
Milana Pitáka:
do rychlých protiútoků. Šlo o všeobec-

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:

89. Novák. Rozhodčí: Molík – Straka,
Šebesta. Žluté karty: 57. Horák, 62. Fialka, 87. Vybíhal (všichni L). Diváků:
133. Sestava Lipové: Holásek – Žilka,
Takáč, D. Přikryl, A. Přikryl – Palla
(78. Palla), Horák, Drexler, Pekař (63.
P. Dostál) – Jamrich (79. M. Vybíhal),
Fialka (82. Abrahám). Hrající trenér:
Pavel Růžička.

➢

TJ Sokol
Klenovice n.H.
).1đPćLFH
nad Hanou

Branky: 32. a 45. Dreksler, 36. César –
56. J. Horák. Rozhodčí: Borůvka – Valouch, Milar. Žlutá karta: 59. M. Liška
- Frgál. Diváků: 150.
Sestava Klenovic: Pokorný – Pytela,
Šlézar (56. Popelka), Liška, César (73.
Spálovský) – Frys, Dreksler, Cetkovský, Prášil (81. Grepl) – Zapletal (86.
Drábek), Všianský (89. Dolák).
Trenér: Vladimír Horák.
Sestava Němčic: Chmelař – Řezáč
(46. Frgál), M. Navrátil, Župka (84.
Buriánek), Spiller – Svozil, Hrůzek,
J. Navrátil, Jordán (46. Jiříček, 59.
Vejvoda) – Dorňák (46. Kolečkář),
Horák. Trenér: Radovan Novotný.

3:1
(3:0)

Hodnocení trenéra
Klenovic Vladimíra Horáka:

„Prvních třicet minut jsme hráli dobře, bohužel jsme netrefili branku. A to dokonce
ani ze samostatného nájezdu Horákem,
ani Dorňákem z malého vápna. Naopak
jsme sami inkasovali, a to dokonce do
přestávky hned třikrát... Všechny góly jsme
domácím prakticky nabídli sami. Ve druhé
půli, do které jsme vstoupili hned se třemi
změnami v sestavě, jsme navázali na vydařený začátek, byli aktivnější a konečně se i
střelecky prosadili. Bohužel z dalších šancí
jsme už nic nevytěžili. Klenovice nastoupily bez Rozehnala a to jsou vždy poloviční.
Před utkáním jsme s ničím nepočítali, ale
po vývoji zápasu jsem trochu zklamán.
Mohli jsme bodovat.“
(pk, tok)

Hodnocení trenéra
Němčic Radovana Novotného:

Kouče se nám nepodařilo na mobilním telefonu kontaktovat.

OKRESNÍ PØEBOR
0/$'h©&+l.µ
12. kolo, sobota 6. dubna: Vrahovice – Lipová (9.00), Otaslavice
– Mostkovice (10.00), Smržice „B“
– Horní Štěpánov (11.00), Určice
– Kostelec na Hané (13.00), Přemyslovice – Ptení (neděle 7.4., 9.00),
Výšovice – Nezamyslice „B“ (neděle
7.4., 13.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%250/$'h©&+l.µ
17. kolo, sobota 6. dubna: Čechovice – Zábřeh (10.45, Grečmal),
Nezamyslice / Němčice nad Hanou
– Kozlovice (10.00, Kašpar), Konice
– Olšany (neděle 7.4., 9.00, Bašný).

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%2567$5h©&+l.µ
17. kolo, sobota 6. dubna: Čechovice – Zábřeh (9.00, Grečmal),
Nezamyslice / Němčice nad Hanou
– Kozlovice (11.30, Kašpar), Konice
– Olšany (neděle 7.4., 10.45, Bašný).

SpSM – U12 JIH:
17. kolo: Kroměříž – 1.SK Prostějov (neděle 7.4., 15.00).

SpSM – U13 JIH:
17. kolo: Kroměříž – 1.SK Prostějov (neděle 7.4., 15.00, Poláček).

MORAVSKOSLEZSKÁ
l.296./,*$8
25. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK
Prostějov (neděle 7.4., 11.45, Matějek – Černoevič, Szwed).

MORAVSKOSLEZSKÁ
l.296./,*$8
25. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK
Prostějov (neděle 7.4., 10.00, Černoevič – Matějek, Szwed).

.5$-6.6287¨l
DOROSTU, SK. „B“:
15. kolo, sobota 6. dubna: Němčice nad Hanou / Brodek u Prostějova
– Plumlov (10.00, Kryl), Protivanov
/ Brodek u Konice – Pivín (11.00,
Bašný), Nezamyslice – Kozlovice
(13.00, Kašpar), Horní Moštěnice
– Otaslavice (neděle 7.4., 15.30, Lasovský).

.5$-6.6287¨l
DOROSTU, SK. „A“:
15. kolo: Olšany – Brodek u Přerova (neděle 7.4., 10.00, Machala).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
17. kolo, sobota 6. dubna: Nové
Sady – Konice (10.30, Šafařík), Velké Losiny – Určice (10.00, Kreif),
Čechovice – Jeseník (neděle 7.4.,
10.00, Kryl).

´
menicko

´
´
zapasove
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jsem, do čeho jdu, dosud jsem trénoval jen vyšší soutěže,
a to ať už moravskoslezský, nebo olomoucký krajský přebor. Domluvili jsme se a už poznávám hráče i I.A třídu,“
poznamenal exkluzivně pro Večerník k tomuto svému
přesunu David Kobylík, bývalý hráč Sigmy, Štrasburku či
Bielefeldu.
I ve druhé nejvyšší krajské soutěži bude chtít aplikovat
stejný herní styl jako v Kralicích, hráči se tak mohou těšit

na náročnější jednotky a diváci na zajímavou podívanou.
„Je to můj rukopis. Styl hry, kterému věřím. Neexperimentuju, ale odpovídat tomu musí i hráčský potenciál.
Pracujeme na tom a už se nám to daří, přeci jen chci po
klucích něco jiného, než na co byli zvyklí. Nejdůležitějším úkolem je zachránit, při pohledu na tabulku mi to ale
nestačí a chtěl bych skončit alespoň do osmého místa,“
nezastírá David Kobylík.
(jim)

Å1HYĨGĨOMVHPGRġHKRMGX´SíL]QDOQRYĄNRXġ8UġLF

PK:4:3)

2:2
(0:2

zřejmě důležité, že jsme se ještě do přestávky opět dostali do vedení. Až v samotném
závěru jsme pak pojistili tři body.“

Haná vítězně, derby pro Klenovice, v Pivíně smírně
Sokol
Y3LYtQđ
Sokol
Mostkovice

I.B třída skupina A

Branky: 32. D. Přikryl, 50. a 70. Fialka,

FC
%HĦRY
SK
Lipová

„Herně ani výsledkově se nám zápas
nevydařil. Věděli jsme, jak proti nám
budou Čechovice hrát a první poločas
jsme ustáli, hodně nám ale uškodilo
střídání Spáčila po tržné ráně na noze.
Nehrál ani Zabloudil, takže střed zálohy byl narušený a ovlivnilo to celý
zápas. Penalta byla na hranici pokutového území, souboj rameno na rameno. Do druhé půle jsme šli s cílem dát
gól, brzy jsme ale podruhé inkasovali.
Vítězství Čechovic je zasloužené, my
jsme sice přeskupili řady a vrhli jsme
se do útočení, přišlo mi ale, že naše vystoupení bylo mdlé a nedůrazné, jako
by kluci pořád čekali, že to za ně někdo uhraje.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:

utkání zvládli. Vstup je důležitý a může
se odrazit na naší psychice v dalších zápasech, jsme rádi, že jsme to zvládli a
poděkování patří i fanouškům, na I.A
třídu přišla nadstandardní návštěva,
včetně neplatících mohly být tak tři
stovky diváků. V první půli Plumlov
nakopával na oba své útočníky, viděl
jsem je ale dvakrát a počítali jsme s tím,
musím vyzdvihnout stopery Haluzu,
Zapletala a Běhala. Hodně nám pomohl gól do šatny a od šedesáté minuty už
na hřišti bylo jen jedno mužstvo. Měli
jsme ještě několik šancí, snad čtyřikrát
jsme trefili tyčku. Kluci si zaslouží pochvalu, do puntíku splnili, co jsme si
řekli.“

Otaslavice: M. Hon – Koudela (62. gólovou remízou, o vítězi tedy musel
Šubrt), Ruszó, Smékal, Tkáč (46. T. rozhodnout penaltový rozstřel. V něm
Hon) – Pírek (79. Hrazdíra), Drmola, byl soupeř šťastnější, my jsme totiž dali
Zatloukal, Chvojka – Vogl, Nejedlý z pěti kopů jen dva...“
2:1
(1:0)
Kouče se nám nepodařilo na mobil- Branky: 270. a 90.+2 Svozil J. Roz- (69. Merdita). Trenér: Jiří Hon.
TJ
ním telefonu kontaktovat.
hodčí: Petrásek – Lizna, Chládek.
+DQi3URVWđMRY
Hodnocení trenéra
Branky: 240. Hlaváček, 78. Studený
Žluté karty: 74. Svozil, 86. Valtr - 43.
3:1
Otaslavic Jiřího Hona:
SK
(2:1)
- 87. Zbožínek Ivo. Rozhodčí: Horák
Zapletal Pe., Šlambor. Diváků: 130.
Radslavice
– Vachutka, Winkler. Sestava SmrSestava Pivína: Oršel – M. Bartoník, „Po povedené zimní přípravě to koFrýbort, Pospíšil, Šišma – Vrba, M. nečně opat začalo. Kvůli pracovním Branky: 30. Gábor, 43. Krupička, 83.
Svozil, Valtr, Trajer – J. Svozil ml. – povinnostem hráčů a brzké tmě jsme Hladký – 42. Šimeček. Rozhodčí:
Makoš
Trenér: Jaroslav Svozil st. stihli jediný trénink na trávě, jinak jsme Vachutka – Winkler, Mlčoch. Žlutá
Sestava Mostkovic: Lukáš – Šlambor, byli na umělce. I s tímto deficitem jsme karta: 67. Stoklásek (R). Diváků: 56.
Kazda, Krčál, Hanák, – O. Zapletal, vstupovali do zápasu s ambicemi na tří- Haná Prostějov: Marák – Světlík, Tr2.5(61©/,*$08lµ
Dadák, Vojtíšek, Doseděl, L. Zapletal – bodový zisk. První poločas jsme proti navský, Čermák, M. Kolář – Hladký,
5. KOLO, sobota 13. dubna
Trenér: Ivo Kroupa. zalezlému soupeři, který si dokázal vy- Krupička, Makowski, D. Holomek –
Hřiště Víceměřice: 8.00 SK Mexiko Víceměřice – Béci Sokol 2 Prostějov, 9.00 SK Dřevnovice – P. Zapletal.
pracovat jedinou gólovou šanci, jenž Zatloukal, Gábor. Trenér: Daniel Kolář.
FC Juniors Semos Hluchov, 10.00 Dřevnovice – Béci PV, 11.00 Víceměřice – J. Hluchov
Sokol
navíc skončila ofsajdem. Bohužel ani
Hřiště Čehovice: 8.00 FC Zavadilka Prostějov – TTCE Klopotovice, 9.00 Dřeváci Čehovice/
Otaslavice
Hodnocení trenéra Hané
Hluchov – Zavadilka PV, 10.00 TJ Ohrozim – Klopotovice, 11.00 Čehovice/Hluchov – Ohrozim
my jsme nijak výrazněji branku sou0:0
Prostějov Daniela Koláře:
Sokol
PK: 2:4
6. KOLO, sobota 27. dubna
peře neohrozili a tak se odcházelo do
Újezdec
Hřiště Klopotovice: 8.00 J. Hluchov – Klopotovice, 9.00 Hluchov/Čehovice – J. Hluchov,
šaten za bezbrankového stavu. Druhý „Byli jsme lepším týmem, vypracovali si
10.00 Béci PV – Čehovice/Hluchov, 11.00 Klopotovice – Béci PV
Rozhodčí: Antoníček – Lizna, Hube- poločas byl ještě více vyrovnaný a celý více brankových příležitostí, které jsme
Hřiště Dřevnovice: 8.00 Dřevnovice – Zavadilka PV, 9.00 Ohrozim – Víceměřice, 10.00 Dřev- ný. Žluté karty: 66. Šubrt – 26. Bou- zápas tak na brankové šance chudý. Ne- zužitkovali po půlhodině hry vedoucí
novice – Ohrozim, 11.00 Víceměřice – Zavadilka PV
chalík, 61. Jos. Stokláska. Diváků: 80. bylo tak divu, že utkání skončilo bez- brankou Pro další vývoj zápasu bylo samo7. KOLO, sobota 11. května
Hřiště Hluchov: 8.00 Ohrozim – Zavadilka PV, 9.00 J. Hluchov – Béci PV, 10.00 J. Hluchov –
Zavadilka PV, 11.00 Ohrozim – Béci PV.
Hřiště Víceměřice: 8.00 Klopotovice – Dřevnovice, 9.00 Čehovice/Hluchov – Dřevnovice,
10.00 Čehovice/Hluchov – Víceměřice, 11.00 Víceměřice – Klopotovice
8. KOLO, sobota 25. května
Hřiště Dřevnovice: 8.00 J. Hluchov – Ohrozim, 9.00 Hluchov/Čehovice – Klopotovice, 10.00
kormidelník. Zajímavostí tak je, že někdejšího dlouZavadilka PV– Béci PV, 11.00 Dřevnovice – Víceměřice
(kopa, son)
holetého ligového fotbalistu střídá ještě úspěšnější
URČICE Fotbalisté Určic vinou zranění i vyloučení hráč, který již také primárně přesedlal na trenérské
Tabulka po podzimu
nenaplnily podzimní ambice a po úspěšném jaru se řemeslo.
1. Dřevnovice
6 0 0 27:7
18 5. Zavadilka PV 1 1 4
7:17
4 opět propadly do druhé poloviny pořadí, přesto se „Od konce v Kralicích jsem své další angažmá neřešil.
2. Čehovice/Hluchov 5 0 1 24:11 15 6. Béci PV
1 1 4
14:27 4 příliš nečekalo, že hrající kouč Pavel Zbožínek ne- Až do konce února jsem studoval ‚B'-licenci a příští rok
3. J. Hluchov
4 0 2 18:15
12 7. Klopotovice
1 0 5
12:22 3 bude u mužstva pokračovat. Avšak realita je jiná a do bych si chtěl udělat ‚áčko'. Přišla ale nabídka, sešli jsme
4. Víceměřice
2 0 4 16:19
6 8. Ohrozim
0 0 0
0:0
0 dvanácti bitev o body vede mužstvo o sedm let mladší se a Určice projevily obrovskou chuť. Popravdě nevěděl

do přestávky ještě i druhý gól. Také
ve druhé půli jsme začali aktivně,
byli jsme lepším týmem, leč góly
dával soupeř a rázem to tak bylo
1:4. I za tohoto stavu jsem věřil, že
to můžeme ještě zvládnout a získat
aspoň bod. Podařilo se! (úsměv) Kluci
neskutečně zabojovali, byli perfektní
po celé ploše a čtyři minuty před koncem přišla odměna. Dovolím si tvrdit,
že moc nechybělo a ještě jsme vyhráli.
Penaltový rozstřel to už je loterie, ten-

/RVMDUDYRNUHVQtFKVRXWĘçtFKPDOpNRSDQp

Branky: 5. P. Tichý, 56. a 79. Poles, 86.
Sasák vlastní – 21. Čížek, 40. Novák, 47.
Sasák, 51. Puchr. Rozhodčí: Dokoupil
– Stloukal, Hubený. Žluté karty: 50.
Ullmann, 75. Burget – 73. Kolomazník,
77, Ohrablo. Diváků: 120.
Sestava Jesence: R. Burget –
Žouželka, Ullmann, Burian, Horák

SK
Jesenec-Dzbel
Olešnice
u Bouzova

2:0
(1:0)

TJ Sokol
ĆHFKRYLFH
Sokol
TJ Sokol Plumlov

PROSTĚJOVSKO Velice úspěšný
vstup do jarní části „B“ skupiny I.A
třídy Olomouckého KFS prožila
většina z regionální šestice. Určice
si již v sobotu pěti góly poradily se
Slavonínem, o den později nastřílela Lipová v Beňově jen o branku
méně a dokráčela si pro tři body za
výsledek 4:0. Výhrou 3:0 nad Bělotínem zahájil kalendářní rok Protivanov, Čechovice si díky vítěznému
derby s Plumlovem polepšily už na
druhou pozici a Kostelec při premiéře Petra Merty na pozici hlavního
kouče také neinkasoval a na penalty
zdolal Lipník.

Urèice a Lipová nadìlovaly, derby pro Èechovice

I.A třída skupina B

velice dobře,“ vyjádřil se Ullmann na Branky: 44. z penalty a 50. Jahl. Rozhodčí: Aberle – Kreif, Šrejma. Žlutékarty:43.
adresu devatenáctiletého talentu.
Kotlán, 52. Ševcůj, 87. Fabiánek (všichTJ
ni P). Diváků: 220. Sestava Čechovic:
Jiskra Rapotín
Klimeš – Kupka, Zapletal, Haluza (58.
4:1
Sokol
(3:0)
Běhal), Hanák – Zacpal, Lakomý – MuKonice
zikant (86. Chmelík), Halouzka (89.
Branky: 12. z penalty a 14. Sivanič, 36. Walter), Frys (75. Pospíšil) – Jahl (60.
Březina, 74. Boško – 87. Paš. Rozhod- Matula). Trenér: Lukáš Koláček. Sestava
čí: Chládek – Jílek, Opravil. Sestava Plumlova: Simandl – Vysloužil, Kotlán,
Konice: Vévoda – L. Bílý (11. F. Bílý), Fabiánek, J. Kiška – Kyselý, Ševcůj, Spáčil
Procházka, Širůček, Blaha (66. Cet- (31. Bureš), Hrstka – Hladký, Fajstl (67.
kovský) – Paš, Tichý, Kořenovský, Aujezdský). Trenér: Pavel Voráč.
Knoll (46. Oščádal) – Liška (46. KráHodnocení trenéra Čechovic
sa), Kamený (79. Ryp). Trenér: Petr
Lukáše Koláčka:
Ullmann.
(jim)
„Klukům jsem zdůrazňoval, že první
dvě tři kola nejsou o fotbalovosti, ale
o důrazu, vůli a soubojích, o přechodu
PROSTĚJOVSKO DPROSTĚJOVSKO Šestnáctým dějstvím odstartovalo jaro také pro týmy z
z umělé trávy na přírodní. Věděl jsem,
I.B třídy, skupiny B Olomouckého KFS. Jesenec a Smržice, dva regionální zástupci v této souže Plumlov má spíše silové mužstvo, a
těži, vytěžili dva bodíky, které pro sebe překvapivě uzmuli Jesenští, kteří vyhráli doma nad
tedy výhodu, o to víc jsem rád, že kluci

byl smolný, Laďa Bílý chyboval při
malé domů a byla z toho penalta, vzápětí jsme dostali druhý gól, když Marťa Paš zaváhal, neodkopl a soupeř nás
nemilosrdně trestal. Do pauzy jsme
inkasovali ještě potřetí a nepomohla
ani další dvě střídání ani změna rozestavení, zbytek jsme odehráli v křeči,“
krčil rameny.
Až v závěrečných minutách alespoň
korigoval výsledek Paš, pro Konici
se ale jednalo o hodně nepovedené
utkání na půdě nedávného účastníka
krajského přeboru. „Hráli jsme třikrát
venku a máme jen bod, k tomu jsme
doma prohráli s Bohuňovicemi, které
jsou ale v laufu a ještě neztratily. Mu-

Konice padla v Rapotíně
a ztratila další hráče

DRŽOVICE Tři zásadní zásahy do sestavy se během zimní přestávky udály
u fotbalistek Držovic. Kádr účastníka
Moravskoslezské divize, sk. „B“ opustila tahounka a výrazná individualita
Tereza Dorotovičová, naopak nově
může kouč Tomáš Jetel počítat s Marií
Čislinskou a také Zuzanou Hubáčkovou. A vedle personálního posílení se
hráčkám vedlo i v krátkém přípravném období, když dokázaly vyhrát
pětičlenný halový turnaj.
Dvacetiletá Dorotovičová naskočila během podzimu do všech zápasů a vsítila
jednu branku, divize jí už ale byla malá
a odešla tak do vyšší soutěže, v níž bude
nyní hájit barvy druholigové 1.FC Olomouc. Opačným směrem se naopak
vydává o dva a půl roku mladší Čislin-

-HVHQHFREUDOIDYRULWDRGYDERG\6PUæLFHSDGO\YGHUE\

I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

RAPOTÍN, PROSTĚJOV Hlavu
plnou starostí má nyní hlavní kouč
konických fotbalistů Petr Ullmann.
Nejenže jeho tým už potřetí v ročníku nebodoval a zůstává s dvěma
výhrami a jednou remízou uprostřed pořadí „A“ skupiny I.A třídy,
vedle toho navíc musí počítat další
zraněné, kteří doplnili už tak hodně
se rozrůstající marodku.
„Není to moc veselé, ale fotbal je někdy takový. Sám z toho mám těžkou
hlavu,“ pustil se do ohlédnutí hostující
lodivod. „Komplikace nastaly hned na
začátku. Jara Vévoda má velké zdravotní problémy a každý krok byl pro něj
hodně bolestivý, musel ale do brány,

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

OLOMOUC Nejvyšší krajská fotbalová soutěž dospělých má pro jarní
část pouze patnáct členů. Jen tři dny
před zahájením letošních ostrých
bojů doručili zástupci FC Hněvotín
na sekretariát Olomouckého krajského fotbalového svazu rozhodnutí
oddílového výkonného výboru, na
jehož základě odstupují z rozehrané
soutěže. Předposlední tým podzimní půlsezóny je tak prvním sestupujícím, všechny jeho dosavadní výsledky byly anulovány.
Tato změna může zasáhnout do boje
na obou pólech tabulky. Jediný regionální účastník z Kralic na Hané přišel o
tři body, které v závěru srpna ještě pod
vedením Davida Kobylíka získal. Duel,
který mimo jiné přinesl i po jednom

krajský pøebor KOiVtDOHGYĨH[OLJRYpSRVLO\

Hnìvotín opustil 'UÿRYLFHSíLñO\R'RURWRYLġRYRX
PROSTĚJOVSKO O uplynulém víkendu byly na programu další boje v I.A třídě, skupině„B“ Olomouckého KFS. Už
v sobotních zápasech si tři body do tabulky vystřílel Protivanov, byť o výhře nad Dubem rozhodl až v poslední dvacetiminutovce. Až do dramatických penalt pak zašly zápasy Lipové a Plumlova, oba však skončily šťastněji pro regionální
týmy. Sobotní utkání si konečně užily Určice, které jasně přestřílely Bělotín 5:1. Neděle přinesla jediný zápas a nebylo
jím nic menšího než derby mezi Kostelcem na Hané a Čechovicemi. Vyrovnaný průběh i skóre musel před vysokou
návštěvou rozčístnout až penaltový rozstřel. Šťastnější byl hostující soubor.
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pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

KRALIČTÍ UZMULI CENNÝ BOD LUTÍNU „Výsledek bereme, proti
'DYLG1øPêËN

V premiéře jrní části krajského přeboru vedli,
pak ale honili bod v nastavení a nezvládli penalty

KRALICE NA HANÉ Poprvé doma se v odvetné části Clean4you
krajského přeboru mužů KFS
Olomouc 2018/2019 představili
fotbalisté FC Kralice na Hané. A za
nádherně jarního počasí poslední
březnové soboty to byla premiéra
velmi zajímavá, s několika zvraty
i gradujícím závěrem. Nakonec se
v 18. kole soutěže proti silnému týmu TJ Sigma Lutín podařilo vybojovat jeden bodík za nerozhodný
výsledek ve standardní hrací době,
který má svou hodnotu. Škoda,
že ještě nevyšel penaltový rozstřel. Večerník utkání sledoval živě
v rámci své tradiční rozhledny.

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
5VCXRąGFXÚMQRGO
Oba celky za sebou měly zahajovací duely jarní poloviny nejvyšší krajské soutěže.
Domácí po bezgólové bitvě vyhráli penaltový rozstřel v Dolanech a posunuli se tím
s 19 získanými body na jedenácté místo
tabulky, hosté v přímém šlágru o čelo pořadí podlehli na vlastním hřišti Jeseníku 2:3
a klesli za něj na druhou příčku (33 bodů).

8ÚXQL\¾RCUW
Začátek střetnutí byl oboustranně opatrný, vstupní čtvrthodinu se neudálo
vůbec nic zajímavého. Postupem času se
projevovala větší snaha fotbalovějšího favorita o kombinační překonávání defenzivy Kralic, ale víc nebezpečí znamenala
důrazná jednoduchost papírově slabšího
týmu. Který šel možná překvapivě, ovšem zaslouženě do vedení.
Po přestávce však úplně přestal hrát a dával
soupeři spoustu volného prostoru. Což
techničtí plejeři TJ využili k rychlému ob-

ratu skóre. Tím se však viditelně uspokojili, zatímco domácí bojovníci s blížícím se
finišem vše vsadili na dlouhé nakopávané
míče do protivníkovy obrany. Tahle prostá
taktika nakonec vyšla zásluhou vyrovnání
v nastaveném čase.
Rozhodující penalty? Vítězům dokonale
vyšly, poraženým absolutně ne.

<¾UCFPÊQMCOåKM[
Úvodní akce hodná zaznamenání přišla až
v 15. minutě, kdy odražený balón napálil
z hranice vápna Los, aby střelu doprostřed
brány nadvakrát kryl Huňka. Zanedlouho
utekl na druhé straně levým křídlem Skalník, přihrál Vincourkovi a ten napřáhl ze
dvaceti metrů hodně nepřesně. Stejný hráč
zamířil ve 24. z přímého kopu těsně za šestnáctkou mnohem lépe k pravé tyči, avšak
Nejezchleb nepříliš prudký pokus v pohodě chytil. O čtyři minuty později se k centru Schöna prodral na malém čtverci Hrabálek, jehož špatně trefené zakončení hravě
shrábl Huňka. Velkou šanci neproměnili
vzápětí též domácí, neboť Vincourkův
přetažený centr zprava hlavičkoval Skalník na zadní tyči ze šesti kroků těsně nad.
Přesto změna stavu ve 36. minutě nastala.
Dlouhý nákop z hloubi pole přeletěl lutínské zadní řady, Cibulka se ocitl sám před
bránou a ze šestnáctky přesně přeloboval
daleko vyběhnuvšího Nejezchleba – 1:0.
Ve zbytku prvního poločasu následovaly
průnik Šoupala levou stranou zblokovaný
Krobotem na roh plus dvě málo povedené
rány Němčíka, respektive Losa.
Také po obrátce se nějakou dobu nic
kloudného nedělo, než hosté během necelých deseti minut průběh mače naprosto
otočili. V 51. nabídlo špatné odhlavičkování beka výhodnou palebnou pozici Skopalíkovi, který dělovkou ze čtrnácti metrů
blízko levé šibenice málem protrhl síť – 1:1.
Losův trestňák v 59. minutě technicky zakroucený do pravého vinklu ještě Huňka
vyškrábl na roh, ale znovu Los jím našel na
bližší tyčce Konečného a ten zblízka trefil
mezírku mezi gólmanem a pravým okrajem brankové konstrukce – 1:2. Za chvil-

tak silnému soupeři je dobrý“

KRALICE NA HANÉ Trochu se
přimotal k vyrovnávací brance
soupeře na 1:1, ale v úplném závěru si vše vynahradil. Pravý bek
BYLI JSME
kralických fotbalistů David NěmU TOHO
čík (na snímku) v první minutě
nastavení souboje s favorizovaným
(161)#.'4+'
klikni na
Lutínem si počíhal za bukem na
www.vecernikpv.cz
přetažený rohový kop a krásnou
-TCNKEMÚ/CV÷L8KPEQWTGM XNGXQ CVCMWLGNWVÊPUMÆJQ.WM¾wG*TCD¾NMC
hlavičkou pod víko zařídil pro své
Foto: Marek Sonnevend
Foto: Marek Sonnevend
mužstvo vítaný bodík do tabulky
dl vyrovnávací gól. Penalty bohužel
ku navíc nebezpečně hlavičkoval opět Ko- snížil k žádnému příliš ostrému, či do- krajského přeboru.
nevyšly, ale i bod je super.“
nečný po dalším rohovém kopu dva metry konce záludnému zákroku, nekonala se
ƔƔ Na 2:2 jste srovnal právě vy.
vedle. Mužstvo Kralic se z hlubokého útlu- ani jedna strkanice či rozmíška, prostě Jakub ČERMÁK
mu postupně zvedlo, aby soupeře v závěru pohoda. Tudíž hlavní rozhodčí vůbec ƔƔ Jak byste střetnutí okomento- Jak jste viděl trefu ze svého pohledu?
zatlačilo dlouhými pasy do ohně. Jeden nemusel vytahovat žlutou kartu. Nejvíc val?
střílený Vincourka z pravého křídla musel neslušného chování se tak paradox- „Bylo to ubojované utkání. Myslím, „Matěj Vincourek kopal roh a já si naNejezchleb těžce vyboxovávat, potíže měl ně dopustil trenér Lutína opakovaně že bod jsme si za ten konec zasloužili běhl na zadní tyč, byl jsem tam úplně
volný. Protihráči na mě asi zapomněli,
i s několika jinými nákopy. Akrobatická do- sprostým nadáváním svým svěřencům urvat. A penalty jsou loterie.“
ƔƔ První poločas se vám vydařil, Vinca mě nejspíš viděl a centr přetáhl
rážka Blahouška z dálky v 83. minutě však za některé chyby.
vedli jste 1:0. Čím to?
přesně na mou hlavu. Povedlo se mi
prázdnou svatyni vysoko přeletěla, odraže#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
„Hráli jsme docela agresivně a nedo- naštěstí trefit pod břevno.“
ný míč po dalším závaru pomalu směřující
pouštěli se chyb vzadu. Což jsme si ƔƔ Následný penaltový rozstřel
do brány pak minutu před koncem uklidil
do bezpečí Vymazal. Teprve zkraje na- Komorní. Před úvodním výkopem se před zápasem říkali, že právě takhle byl však ze strany vašeho mužstva
hrubě nevydařený. Proč?
stavení se fanoušci dočkali. Přetažený roh držela minuta ticha za těsně před startem musíme hrát.“
doplachtil až na zadní tyč k úplně volnému jarní části náhle zesnulého Václava Répa- ƔƔ Co se stalo zkraje druhé půle? „Asi nesoustředěnost, jinak nevím.
Němčíkovi, jenž hlavou zprava nezadržitel- la, bývalého předsedu pořádajícího od- „Po přestávce jsme asi zůstali ještě čtvrt Možná jsme včera penalty málo podílu. Tradičně poklidnou atmosféru fot- hodiny v kabině, proto to tak dopadlo trénovali, příště musíme víc.“
ně zavěsil pod břevno – 2:2!
ƔƔ Bod nakonec berete?
Jenže bonusový druhý bod uchvátila po re- balových Kralic poté během utkání víc a hosté mohli rychle otočit vývoj.“
míze v penaltovém rozstřelu Sigma, neboť rozproudily pouze vstřelené góly, dění ƔƔ Věřil jste pak, že půjde s due- „Určitě jo, proti tak silnému soupeři
je dobrý. I přes dva inkasované góly
všechny své pokusy bezpečně proměnila trochu oživil několikačlenný fanklub lem ještě něco udělat?
Skopalíkem, Vymazalem a Šoupalem. fanoušků Lutína včetně závěrečné dě- „Zkusili jsme dlouhými nakopáva- jsme se v porovnání s podzimem
Zatímco exekutoři Kralic Krobot, Hlačík kovačky s hráči a realizačním týmem nými balóny cpát všechno dopředu. zlepšili vzadu, na tom se dá stavět do
A vyšlo to, v nastavení nám tam spa- dalších utkání.“
i Cibulka si slabými střelami svorně vylámali těsných vítězů.
zuby na zákrocích Nejezchleba.

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč

1UQDPQUVWVM¾PÊ
Zaujala nás vytrvalá aktivita domácího
mladíka Matěje Vincourka i dirigentské
schopnosti hostujícího tahouna Tomáše
Losa. Ovšem největší uznání přesto zaslouží kralický stoper Lukáš Krobot, který
coby hrající kouč dokázal hlasitě i umně
dirigovat celý svůj mančaft, a ještě k tomu
odvést herně kvalitní výkon.

<CLÊOCXQUVFWGNW
Byl to extrémně slušný zápas, a to
z obou stran. Ani jeden kolektiv se ne-

.WM¾w-41$16tJTCLÊEÊMQWé(%-TCNKEGPC*CPÆ

&CXKF41,-#t6,5KIOC.WVÊP

„První poločas byl z naší strany dobrý, šli jsme do vedení. I kvůli absenci několika hráčů a síle soupeře jsme zvolili defenzivnější taktiku,
do přestávky se nám pozornou hrou vzadu dařilo uhlídat nebezpečné opory Lutína, zejména Losa se Skopalíkem. Tím pádem hosté
neměli žádné vyložené šance, my jsme naopak po rychlých akcích
z křídel mohli ještě zvýšit. Po pauze jsme až moc zalezli dozadu
a dostali rychlý gól, který nás trochu položil. Brzo následoval druhý po rohu, asi se projevila únava. Někteří kluci, co dnes nastoupili,
toho v zimní přípravě moc neodtrénovali. Ve zbytku zápasu to pak
byl už jen boj. Šli jsme štěstí naproti a v nastaveném čase vyrovnali,
pro nás jde o zlatý bod. A že jsme vůbec nezvládli penalty? To se
stává, je to vabank. Přesto musím celému týmu poděkovat, všichni
skvěle makali s maximálním nasazením. A bodík sebraný favoritovi je cenný.“

„„Byl to bojovný zápas, nám chyběla malinko kvalita dopředu.
Agresivně hrající i často faulující domácí vytěžili z minima maximum a vedli, my jsme to po změně stran docela rychle otočili díky
výraznému zlepšení fotbalového projevu. A hráči Kralic asi nevydrželi se silami. Co mě mrzí, že s naším dost zkušeným kádrem jsme si
nepohlídali závěr tak, abychom udrželi tříbodové vítězství. Naštěstí
se podařilo zvládnout penalty a tím pádem vezeme výhru aspoň za
dva body, což nakonec beru. Se zmíněnou výhradou, že dostáváme
zbytečné góly po individuálních chybách. Opakovaně se nám to stalo už minule proti Jeseníku, dneska zase. Ten poslední roh soupeře
jsme vůbec neměli dopustit, celou situaci vyřešit jinak. A následně
necháme úplně volného hráče samotného hlavičkovat na zadní tyči,
takových hrubek bychom se dopouštět opravdu neměli. Kluky vykoupil ten úspěšný rozstřel.“

FC Kralice na Hané
TJ Sigma Lutín
2 :2
18. kolo Clean4you krajského přeboru mužů KFS Olomouc 2018/2019

Skalník

Blahoušek

Brhel

Hrabálek

Lukáš
KROBOT

David
ROJKA

Skopalík
Hlačík

Huňka

Prokop

Troneček

Schön

Chrást
Nejezchleb

Konečný
Krobot

Répal

Cibulka

Branka: 36. Cibulka, 90.(+1) Němčík
Střely na branku:
Žluté karty: -

5

Rohové kopy:

Vymazal

Pavelka

Němčík

Střely mimo branku:

Los

Vincourek

Šoupal

KRALICE

4
3

2 :2

LUTÍN

( 1 :0)
P K
0 : 3

Rozhodčí: Kouřílek – Kološ, Halenka

Střídání: 67. Dračka za Répala, 69. Novotný za Tronečka,
74. Balák za Skalníka, 90.(+2) Mazouch za Baláka

Diváků: 200

Branky: 51. Skopalík, 60. Konečný,
rozhodující penalta Skopalík
Střely na branku:
Střely mimo branku:

3

Rohové kopy:

Žluté karty: Střídání: 46. Prucek za Pavelku, 71. Pazdera za Schöna, 81. Kráčmar za Losa

6
5

Pondělí 1. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

KOLA

připravila sportovní redakce Večerníku
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Třiadvacetiletý útočník Dobromilic prožil skvělou premiéru druhé
poloviny sezóny. Už v prvním poločase dvakrát setnul favorizované
Vrahovice, když se prosadil ve vápně. Že si jej obrana předměstského
týmu z Prostějova nepohlídala se ukázala jako fatální chyba, která
rozhodla celý šlágr 14. kola nejvyšší okresní soutěže. Kanonýr Kratochvíl se tka mohl po zápase smát od ucha k uchu.

KOLA

SM LÍK
,+Ąª(1,6

PRVNÍ JARNÍ BODY ZŮSTALY V BRODKU U KONICE
Skalkou cloumaly emoce k řízení zápasu...

BRODEK U KONICE Vstup do sezóny je velmi důležitý pro
jakékoli mužstvo od první ligy až po okresní přebor. A o zajímavé výsledky přitom nebývá nouze. Zvlášť když jde o bezprostřední sousedy v tabulce a lze tedy očekávat vyrovnaný
souboj. V Brodku u Konice v jarním slunečném počasí ale domácí nezaváhali a s výjimkou začátku druhé půle drželi otěže
zápasu 14. kola Přeboru OFS Prostějov-II. třídy pevně v rukou.
Důležité tři body tak zůstaly na severozápadě regionu.

J BuK
FK SK

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Forvard Horního Štěpánova nezačal jarní část šťastně. Přestože jeho
tým na půdě Vícova vedl a víceméně pohodlně směřoval k dalšímu
tříbodovému zisku, útočníkovi hostů prdly nervy. V 58. minutě úmysl
kopl do nohy zezadu a v nepřerušené hře protihráče, za což obdržel od
rozhodčího Antoníčka rovnou červenou kartu. Sudí to vyhodnotil jako
použité nepřiměřené síly a brutality mimo boj o míč..

PROGNÓZA NA 15. KOLO
aneb Večerník předpovídá
6KR
8GéGTPÊMW

3:2

6KR
5QMQN8TCJQXKEG5QMQN8ÊEQX
VS.
Domácí se v průběhu podzimu dali herně dohromady a přes 8GéGTPÊMW
značnou ztrátu stále pošilhávají po vedoucí trojici. Vícovu se
3:1
venku příliš nedaří, navíc se sehrává po změnách v kádru.

5QMQN$TQFGMW2X5QMQNèGEJQXKEG$
VS.
Rezerva Čechovic v prvním jarním kole příjemně překvapila
proti favoritovi, jenže venkovní zápasy jsou přece jen něco
jiného. Brodek doma na jaře chtít body ztrácet nebude.

6KR
8GéGTPÊMW

5QMQN8TEJQUNCXKEG(%&QDTQOKNKEG
VS.
Pro adepta na postupové místo platí jediná premisa, neztrácet body doma. Dobromilice mohou pouze překvapit,
ale ve Vrchoslavicích to budou mít hodně těžké.
6,*QTPÊiV÷R¾PQX6,5QMQN&TåQXKEG
VS.
Jednoznačný šlágr kola. Souboj týmů z vedoucí trojice,
v němž budou mít Držovice soupeři co vracet za závěru
podzimu, kdy doma podlehly 1:4. Z vrchoviny se ovšem
body neodvážejí.
(-8ÚwQXKEG(-5MCNMC
VS.
Jedno ze dvou ryzích derby tohoto kola, v němž se může stát
cokoli. Skalka je sice papírovým favoritem, ale Výšovice se
v Držovicích představily ve velmi dobrém světle.
6,6KwVÊP*CP¾0G\CO[UNKEG
VS.
Další tradiční bitva rivalků, v němž by ovšem domácí měli
tahat za delší konec provazu. V Tištíně se příliš nevyhrává,
navíc Nezamyslice nejsou stále v optimálním rozpoložení.

6KR
8GéGTPÊMW

4:1

pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Je celkem logické, že oba soupeři hráli
pod „dohledem“ zvídavých očí ze sousedního Horního Štěpánova, který se
s oběma soupeři teprve potká. Přestože
domácí měli od počátku iniciativu na
vlastních kopačkách, do zajímavých
pozic se dostali i hosté ze Skalky, Khýr
z dobré pozice na levém křídle pálil
mimo. Početné skupince fanoušků
týmu z lázeňské obce zatrnulo při odkopu brankáře Glouzara, který trefil před
ním stojícího Koláře, jenže míč si to namířil jenom k postranní čáře.
Domácí byli za svou snahu odměněni
po dvaceti minutách, kdy si na nepřímý
kop z levé strany naběhl na bližší tyč
Burget a míč tečoval do brány ještě před
obráncem – 1:0. O čtyři minuty později

3:1

domácí potáhli balón po pravé straně, po
nešťastné teči obránce se k míči dostal
před brankou osamocený Michal Grepl,
pro něhož nebyl problém zvýšit na 2:0.
Dva takřka slepené góly domácí mančaft
uklidnily a do poločasu mohl přidat ještě
další, kdyby ovšem po rohu Burget nehlavičkoval přímo do brankáře Glouzara.
Přílišné uspokojení se ovšem málem

BYLI JSME
U TOHO

8+&'1 (161)#.'4+'
klikni na

www.vecernikpv.cz

<MWwGPÆ\RTCEQX¾PÊOÊéG\C\¾F[FQO¾EÊJQRNGLGTC

nevyplatilo po změně stran, kdy domácí
úplně vypadli z role, a Skalka se usadila
na domácí polovině. Přesto z protiútoku
Kolář ze zamýšleného centru překvapivě trefil tyč. Neuplynula ani hodina
hry, když na hranici šestnáctky Bartoník
využil přihrávku spoluhráče a přesnou
střelou dosáhl kontaktní branky – 2:1.
Vyrovnání viselo na vlásku, ze skrumáže kopnutý balón ale zneškodnil bran-

(QVQ6QO¾w-CN¾D

kář Kováč. Osm minut před koncem
dostal Blatner přihrávku vlevo do volného prostoru a podél brankáře pojistil
domácím tři body – 3:1. Nic na tom
nezměnily ani závěrečné šance Spisara a
Zdeňka Koudelky, jejichž střely skončily nad brankou. Závěr zápasu byl poznamenán zjitřenými emocemi hostí, kteří
se cítili poškozováni některými výroky
rozhodčího.

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
2CVTKM/¹..'4 t,KUMTC$TQFGMW-QPKEG
„Výsledek samozřejmě hodnotím pozitivně. Trochu jsme podcenili začátek druhého poločasu, kdy hráči už měli v hlavách dvoubrankový náskok. Nepřistoupili
jsme k němu tak zodpovědně a samozřejmě platí, že hrajete to, co vám soupeř dovolí. Nejsem spokojen s poslední pětiminutovkou druhého poločasu, ale nakonec
jsme to ukopali. Skalka si své šance vypracovala, ale za stavu 2:1 je nevyužila. Jednu
chytil náš brankář, podruhé přestřelili branku. Podařilo se nám opět zvýšit na rozdíl dvou branek a to bylo rozhodující pro úspěšný vstup do jarní sezóny.“

4QOCP2+0-#8# t(-5MCNMC
„První poločas byl z naší strany
hodně špatný, do druhého jsme
vstoupili se zvýšeným odhodláním
ještě se zápasem něco udělat. Snížili
jsme, ale vyrovnat se nám nepodařilo. Víc ode mě nechtějte slyšet,
bylo by to hodně emotivní...“

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

4:2

6KR
8GéGTPÊMW

2:1

6KR
8GéGTPÊMW

2:2

6KR
8GéGTPÊMW

3:1

21Ą#&ª-#010º4Č
1. Libor Němec (TJ Horní Štěpánov) 17
branek
2. Borja Solano Valina (TJ Sokol Držovice)
3. Karel Gryc (TJ Horní Štěpánov)
David Abrahám (TJ Horní Štěpánov)
Jan Studený (Sokol Vrahovice)
Pavel Foret (Sokol Čechovice B)
7. Tomáš Hradil (Sokol Vrchoslavice 1946)
8. Lukáš Konupka (Sokol Vrchoslavice 1946)
Bernard Bošek (Sokol Vícov)
Petr Zahradníček (TJ Sokol Držovice)
Miroslav Musil (Haná Nezamyslice)
Radek Soldán (Sokol Brodek u Pv)
13. Jiří Fojt (TJ Horní Štěpánov)
14. Jan Dvořák (Sokol Vrahovice)
Jakub Špaček (FC Dobromilice)
16. David Kolář (Jiskra Brodek u Konice)
Martin Dostál (Sokol Vrchoslavice 1946)
Lukáš Fiferna (TJ Sokol Držovice)
19. Vojtěch Vávra (Sokol Vícov)
Petr Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
Svatopluk Bukovec (Sokol Vrahovice)
Jan Typner (Sokol Brodek u Pv)
Jakub Kratochvíl (FC Dobromilice)
24. Patrik Richter (FC Dobromilice)
Robin Návrat (TJ Tištín)
Jakub Mojtek (TJ Tištín)
Petr Vodák (Sokol Určice B)
Marek Skoumal (Sokol Čechovice B)
Zdeněk Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
Jiří Karásek (FK Skalka 2011)
Stanislav Filka (FK Skalka 2011)

39
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ŠAMPI N

5QMQN7TéKEG$,KUMTC$TQFGMW-QPKEG
VS.
Ambiciózní rezerva Určic bude chtít využít příznivého losu
v úvodu sezóny a poskočit do klidnějšího středu tabulky.
Doma může lépe zúročit techničtější fotbal.

fotbal

13
12
12
12
12
11
10
10
10
10
10
9
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5

32. - 44. Luděk Olbert (FK Výšovice), Jan Bartoník (FK Skalka 2011), Kristián
Koukal (FK Výšovice), Battseren Baterdene (FK Výšovice), Lukáš Tyl (TJ Horní
Štěpánov), Martin Kučera (Sokol Vrahovice), Matěj Šnajdr (Sokol Určice B), Pavel
Hýsek (TJ Tištín), Zdeněk Blumenstein (FC Dobromilice), Petr Stejkora (Haná
Nezamyslice), Tomáš Coufalík (Sokol Vrchoslavice 1946), Michal Hradil (Sokol
Vrchoslavice 1946), Jan Srbený (TJ Sokol Držovice)všichni 4 branky.

TJ Sokol Držovice
FK Výšovice

3:2
(1:1)

Branky: 15., 79. a 81. Solano – 19. a
75. Kvapil.5R]KRGþt.UiWNê±9UiåHO
:HLVHUäOXWpNDUW\)LIHUQD±
02NOHãWČN3HOLNiQ'LYiNĤ 70.
'UåRYLFH 0HQãtN ± 9DODFK  %X
GDM  9DOHQWD âĢDVWQê âWYHUiN ± )L
IHUQD 3URFKi]ND 6RODQR &KOXS 
âWČSiQHN ±=DKUDGQtþHN6UEHQê 
Kolkop). 7UHQpU-LQGĜLFK6NiFHO
9êãRYLFH 0 âNRS ± .R]GDV 
'XGtN .UþPiĜ02NOHãWČN2EUXþ
QtN±3HOLNiQ.\SU.ĜLYLQND.YDSLO
6PLþND±)2NOHãWČN %XULDQVNê 
7UHQpU0LFKDO'XGtN
+RGQRFHQtWUHQpUĤ
JLQGĜLFK 6NiFHO Ä3R YČWãLQX ]iSDVX
MVPHPČOL~]HPQtSĜHYDKXNWHURXMVPH
Y\MiGĜLOL Xå SR þWYUWKRGLQČ KU\ YHGRXFt
EUDQNRXSRWHFKQLFNpDNFL6RXSHĜGREĜH
EUiQLO D EU]\ Y\URYQDO EUDQNRX .YDSL
OD.OXFLSRWpWURFKX]QHUYy]QČOLDSĜHV
MDVQRXSĜHYDKXãO\YãHFKQ\VWĜHO\YHGOH
EUDQN\'UXKêSRORþDVVHKUiOSUDNWLFN\
QDMHGQXEUDQNXDOH.YDSLO]OHYpKRNĜtG
ODWUHILOSĜHVQČPH]HUXXW\þH-HGLQêNGR
QHSRGOHKO HPRFtP E\O âSDQČO 6RODQR
NWHUêYSRVOHGQtGHVHWLPLQXWRYFH]YUiWLO
YtWČ]VWYtQDQDãLVWUDQX6RXSHĜQiVY\
ãNROLOYHIHNWLYLWČ]DNRQþHQtWDNåHMVPH
]DWĜLERG\YHOPLUiGL³
0LFKDO 'XGtN Ä3RGDOL MVPH ]RGSR
YČGQê YêNRQ NOXFL ]iSDV RGERMRYDOL
3UYQtSRORþDVE\OWURFKXRSDWUQČMãtþH
NDOLMVPHVþtP'UåRYLFHY\UXNXMtSĜt
OLãGRãDQFtMVPHMHQHSRXãWČOL3UYQtFK
GYDFHW PLQXW GUXKp SĤOH QiV GRPiFt
]DYĜHOL E\O WR MDNR KRNHMRYê ]iPHN
DOHLP\VHGRVWDOLSRURKXGRãDQFt$VL
PLQXWX SR QDãt GUXKp EUDQFH MVPH ãOL
YEUHMNXVDPLQDEUDQNiĜHDOHQH]Yê
ãLOL QiVNRN FRå E\O NOtþRYê RNDPåLN
XWNiQt , ]D VWDYX  MVPH PČOL GYČ
ORåHQN\ DOH QHGRNi]DOL MVPH VURYQDW
XåDVLWURFKXFK\EČO\VtO\2EDVWĜHOFL
EUDQHNE\OLUR]GtORYtKUiþLSĜHY\ãXMtFt
NYDOLWRX WXWR VRXWČå 3RNXG EXGHPH
SRGiYDWVWHMQpYêNRQ\PiPHãDQFLVH
]iFKUDQRXQČFRXGČODWWRYLGtPQD]i
SDVHMDNRSR]LWLYQt³

Sokol Čechovice „B“
Sokol Vrchoslavice 1946

4:5
(2:3)

Branky:  -DQþtN  &KPHOtN 
6HGOiN  1DLFOHU ±   D  .R
QXSND.OHVQLO/LãND5R]KRGþt
=DWORXNDO ± 3URWLYiQHN '|PLVFK äOXWp
NDUW\  -DQþtN  :RONHU   
6HGOiN±/LãND)LDOND'LYiNĤ 85.
ýHFKRYLFHÄ%³=DSOHWDO±+DQiN:RO
NHU âĢDVWQê =DþDO ±9\EtUDO +RGXOiN
0DWXOD -DQþtN  6HGOiN  ± &KPHOtN
 1ČPHþHN  )RUHW 7UHQpU (YåHQ
.XþHUD
9UFKRVODYLFH 0 -XUþtN ± 5 -XUþtN

.DĖNRYVNê +ROXE 0 +UDGLO 
&RXIDOtN ±0DFKiOHN7+UDGLO)LDOND
.OHVQLO±/LãND.RQXSND 'DãHN 
7UHQpU0LURVODY3DQiþHN
+RGQRFHQtWUHQpUĤ
(YåHQ.XþHUDÄ2GHKUiOLMVPHNYDOLWQt
XWNiQtPXVtPSRFKYiOLWVSROXSUiFLVWUH
QpUHP Ä$³WêPX =H ]iSDVX MVPH PČOL
YHONpREDY\SURWRåHMVPHE\OLSUDNWLFN\
SRGUXKpVSROXQDKĜLãWLWDNåHVHRVHKUD
QRVWLSUDNWLFN\QHGDORKRYRĜLW7RVHSUR
MHYLORWDNpQDEUDQNiFKNWHUpMVPHREGU
åHOLDVLþW\ĜLãO\QDQiãYUXE]DWtPFRP\
VHQDQDãHEUDQN\KRGQČQDGĜHOL6RXSHĜ
VHYHGUXKpPSRORþDVH]DþDOVWUDFKRYDWR
YêVOHGHNþHKRåMVPHY\XåLOLNY\URYQiQt
DRSUDYGXVDKDOLSRMHGQRPDåGYRXER
GHFK3ĜHVSRUiåNXPXVtPNOXN\RSUDY
GXSRFKYiOLW]DMHMLFKYêNRQNG\E\FKRP
WDNWRKUiOLQDSRG]LPQHPXVHOLMVPHEêW
QDSRVOHGQtPPtVWČWDEXON\³
0LURVODY3DQiþHNÄ=QDãtVWUDQ\KUR]
Qê]iSDV3RGHVHWLPLQXWiFKMVPHYHGOL
DGDOãtãDQFH]DKRGLOLSRGYDFHWLPL
QXWiFKWRPČOREêWRSČWJyOĤDE\ORE\
SR ]iSDVH -HQåH VRXSHĜ ] SUYQt VWĜHO\
QDEUDQNXWUHILOSĜHVQČãLEHQLFL]WUHVWQp
KR NRSX P\ RSČW RGVNRþLOL MHQåH SDN
QDãHKR KUiþH V PtþHP StFKOR Y NROHQL
D ] QiVOHGQpKR SURWL~WRNX VRXSHĜ RSČW
VQtåLO 'LYiFL YLGČOL WHFKQLFNê DWUDNWLY
QtIRWEDOP\GRSOiFHOLQDQHSURPČQČQt
Y\ORåHQêFKãDQFt=DWČFKWRRNROQRVWtMH
WĜHEDVLYtWČ]VWYtYiåLWQHQtWRSRSUYpNG\
PXVtPHSURNi]DWYQLWĜQtVtOXPDQþDIWXSĜL
RWiþHQtYêVOHGNX³

Haná Nezamyslice
Sokol Brodek u Prostějova

1:4
(0:1)

Branky:0XVLO]SHQDOW\±D
âYDUF3LĖRV56ROGiQ5R]KRGþt
3HĜLQD±+RUiN3DYHONDäOXWiNDUWD
=OiPDO %URGHN 'LYiNĤ80.
1H]DP\VOLFH'YRĜiN±+iMHN'RVWDOtN
.UiO 6WUêþHN 2VĢiGDO 0DMHU 
±2XOHKOD &KDUYiW 3ĜLNU\O .L
ULOMXN 0DWRXãHN 7D 6HMNRUD±0X
VLO.iĖD7UHQpU9ODVWLPLO0LFKOtþHN
%URGHN X 3URVWČMRYD 9\VWDYČO ± &U
KRQHN -0DWRXãHN 36ROGiQ=Oi
PDO30DWRXãHN±=DWORXNDO3LĖRV 
6PHMNDO 3iYHN56ROGiQ 6HOXFNê 
± âYDUF  6WHMVNDO  7\SQHU 7UHQpU
7RPiã%XUHã
+RGQRFHQtWUHQpUĤ
9ODVWLPLO 0LFKOtþHN Ä9êVOHGHN QiV VD
PR]ĜHMPČ QHSRWČãLO 3UYQt SRORþDV E\O
GRFHODY\URYQDQêEUDQNXMVPHGRVWDOLDå
YMHKRSRVOHGQtVHNXQGČFRåVDPR]ĜHM
PČSR]QDPHQDORYêYRMGUXKpSĤOH7DP
MVPH VRXSHĜL VHUYtURYDOL EUDQN\ MDN QD
VWĜtEUQpPSRGQRVH=DVWDYXMVPHDOH
PČOLQČNROLNãDQFtQDVWĜHOLOLMVPHEĜHYQR
W\þNX ãOL MVPH VDPL QD EUDQNiĜH MHQåH
QiV RSČW WUiSLO QHGĤUD] SĜL ]DNRQþHQt
0RKXSRFKYiOLWYêNRQQDãHKREUDQNiĜH
NWHUêMHãWČGDOãtãDQFHSRFK\WDO9]iYČUX
NG\XåE\ORUR]KRGQXWRMVPHSURVWĜtGDOL

QDãHGRURVWHQFHDE\VL]Y\NDOLQDDWPR
VIpUXVRXWČåH³
0LFKDO-HOtQHNYHGRXFtPXåVWYDÄ6Yt
WČ]VWYtPDWĜHPLERG\MVPHVSRNRMHQL'R
1H]DP\VOLFMVPHVLMHOLSURYtWČ]VWYt]i
SDVMVPHPČOLSRFHORXGREXSRGNRQWUR
ORX1iãEUDQNiĜPČONURPČSHQDOW\MHGL
QêWČåNê]iNURN2YêVOHGNXMVPHPRKOL
UR]KRGQRXWXåYSUYQtPSRORþDVHQDãH
YHGHQtPČOREêWYêUD]QČMãt7HćPXVtPH
GREUêYVWXSGRMDUQtVH]yQ\SRWYUGLWYGR
PiFtP]iSDVHSURWLUH]HUYČýHFKRYLF³

TJ Sokol Určice „B“
TJ Tištín

1:3
(0:2)

Branky: 9RGiN]SHQDOW\±D
.\VHOiN+DPDOD5R]KRGþt1ČPHF
±.UiWNê+RUiNäOXWpNDUW\+D
nák. 'LYiNĤ
6HVWDYD8UþLF3RNRUQê±.DGOHF1D
NOiGDO+XGVNê*UXOLFK -HåHN ±3R
VStãLO âQDMGU $QWRQtþHN 3DYOĤ 
+DQ]HOND%HUþiN 6OH]iN ±.RXĜLO
ýDMDQ 9RGiN7UHQpU.DUHO9ODFK
6HVWDYD 7LãWtQD .RXWVNê ± 6WDQþtN
6ODYtN -+DQiN 3+DQiN6LSČQD±
0RMWHN+DPDOD1iYUDW+êVHN±%RViN
 5HKiN  .\VHOiN 7UHQpU =GHQČN
2XOHKOD
+RGQRFHQtWUHQpUĤ
.DUHO 9ODFK Ä1D SUYQt ]iSDV WR E\O
]QDãtVWUDQ\EH]NUHYQêSUYQtSRORþDV
6RXSHĜQiVSĜHEČKDOE\OGĤUD]QČMãtYH
YiSQČNG\GDOSUYQtGYČEUDQN\]GR
UiåHN9ãDWQČSUREČKODERXĜNDSURYHGOL
MVPHGDOãtGYČVWĜtGiQtDKUDVH]YHGOD
0XVtPYãDNSĜL]QDWåHVRXSHĜE\OQD
GiOHKHUQČOHSãtI\]LFN\QiVSĜHGþLO0\
MVPH ]ND]LOL KRGQČ PtþĤ D SURPČQČQi
SHQDOWD SČW PLQXW SĜHG NRQFHP Xå WR
QHPRKOD]DFKUiQLW6DPR]ĜHMPČSDQXMH
]NODPiQt³
=GHQČN2XOHKODÄ%\ODWRGREUiSUH
PLpUD ~VPČY  3RGDĜLOR VH QiP GRGU
åHW WDNWLNX NWHURX MVPH VL SĜHGVHY]DOL
2EiYDOLMVPHVHYHONRKRKĜLãWČQDNWHUp
QHMVPH ]Y\NOt L VRXSHĜH NWHUê WUpQXMH
GYDNUiWWêGQČýHNDOLMVPHåHEXGHI\
]LFN\QDYêãLP\VHVFKi]tPHMHQMHGQRX
+UiOLMVPHSURWRYtFH]H]DGXVQDåLOLVH
Y\XåtYDWNĜtGHOQtFKSURVWRUĤFRåVHGDĜL
OR.OXFLE\OLWDN\GĤUD]QČMãtYHYiSQČL
WĜHWtEUDEQNDSDGODSRGRUiåFH]SĜtPpKR
NRSX³

FC Dobromilice
TJ Sokol Vrahovice

2:0
(2:0)

Branky:  D  .UDWRFKYtO RozKRGþt0LODU±0OþRFK+ROLQNDäOXWp
NDUW\  .UDWRFKYtO  %OXPHQ
VWHLQ.XEtþHN±âDWQêDiváNĤ 80.
6HVWDYD'REURPLOLF1RVHN±âRF 
6YR]tOHN  5\ãND âHQN\ĜtN .XEtþHN
%DNR ±5LFKWHU9iFODYtNäRQG
UD %OXPHQVWHLQ ± )LDOND .UDWRFKYtO
7UHQpU0LFKDO5RFKOD

6HVWDYD 9UDKRYLF 0DþNDO ± 3UXFHN
0.UDWRFKYtO-'ROHåHO 9LWiVHN 
0LFKDOHF -.Otþ ±'YRĜiNâDWQê
6%XNRYHF 9DUJD =iYRGVNê 
'.UDWRFKYtO ±)DUQê6WXGHQê7UH
QpU9ODGLPtU.Uþ
+RGQRFHQtWUHQpUĤ
0LFKDO5RFKODÄ=H]DþiWNXE\OLKRVWp
OHSãtDOHSRVWXSHPþDVXMVPHKUXVURY
QDOL D PtVW\ E\OL GRNRQFH L DNWLYQČMãt
3RGYDFHWLPLQXWiFKQiPQDSRWĜHWtY\
ãOD QDFYLþHQi DNFH NG\å GYDNUiW MVPH
VNRQþLOLYRIVDMGXDOHSDNXåFHQWU)LDO
N\.UDWLFKYtOSURPČQLO9HGHQtQiVMHãWČ
YtFH XNOLGQLOR D MHãWČ SĜHG SRORþDVHP
SĜLGDO VWHMQê KUiþ GUXKRX EUDQNX 9H
GUXKpSĤOLMVPHKUiOLQDGiOHYHOPLGREĜH
E\OWRERMRYQêD]RGSRYČGQêYêNRQ,
KRVWpDOHPČOLQČMDNpãDQFHSRGUåHOQiV
YãDN1RVHNYEUDQFH-VHPVSRNRMHQê
E\ORWRGREUpYêKUDQDG9UDKRYLFHPLVH
FHQtMHWRNYDOLWQtVRXSHĜ7ĜLERG\QiP
]YHGQRXVHEHYČGRPt³
9ODGLPtU.UþÄ1DWČåNpPWHUpQXVH
QiP QHKUiOR OHKFH 1HFKFL VH DOH QD
WUiYQtN Y\PORXYDW E\OR WR SUR RED
WêP\ VWHMQp 3ĜHVWR MVPH VL Y\WYRĜLOL
GRVW ãDQFt DOH GRSODWLOL QD NRQFRYNX
1DRSDN GRPiFt E\OL SURGXNWLYQt D
XPČOL VYp SĜtOHåLWRVWL Y\XåtW 7R QiV
MHãWČ SRGUåHO JyOPDQ 0DþNDO 'REUR
PLOLFH Y\KUiO\ ]DVORXåHQČ MHLFK KUiþL
E\OL]DUSXWLOtGDOLGRWRKRYtFHVUGtþND
DERMRYQRVWL³

Sokol Vícov
TJ Horní Štěpánov

0:3
(0:2)

Branky:0HOXWtQ$EUDKiP
/1ČPHF5R]KRGþt,$QWRQtþHN±=D
WORXNDO+XEHQêäOXWpNDUW\âREU
ýHUYHQiNDUWD)RMW'LYiNĤ
6HVWDYD9tFRYD'UþND±3OLVND+XP
SROtþHN$GiPHN &K\WLO ± - =DSOHWDO
7HVDĜtN 6YČWOtN 5R]VtYDO  'REHã 
±âREU %DUWOtN -HåHN7UHQpU0L
URVODY.UXWRYVNê
6HVWDYD+RUQtKRâWČSiQRYD6XFKê
5\FKQRYVNê-DQtþHN6tJO0DUHN±-
)RMW/.OLPHã1ČPHF0HOX]tQ±%Dã
Qê /)RMW $EUDKiP ýHUYLQ
ka). 7UHQpUQHREVD]HQ
+RGQRFHQtWUHQpUĤ
+RUQtâWČSiQRY=UR]KRGQXWtNOXER
YpKR YHGHQt 7- +RUQt âWČSiQRY VH N
XWNiQtQHPiQLNGRY\MDGĜRYDW
0LURVODY .UXWRYVNê Ä1HE\OL MVPH Y
NRPSOHWQt VHVWDYČ FK\EČO SĜHGHYãtP
9iYUDNWHUêMHWYĤUFHPQDãtKU\8WNiQt
E\FKUR]GČOLOQDGYDSRORþDV\SĜLþHPå
WHQSUYQtVHQiPYĤEHFQHSRYHGOYWRP
GUXKpPXåMVPHE\OLGĤVWRMQêPSDUWQH
UHP D ĜHNO E\FK åH MVPH E\OLL OHSãtP
WêPHP 9 ~YRGQtP GČMVWYt MVPH PČOL
MHQQi]QDN\ãDQFtQDRSDNKRVWpYVWĜHOLOL
ODFLQRGYDJyO\9HGUXKpSČWDþW\ĜLFHWL
PLQXWRYFHMVPHQDVWĜHOLOLEĜHYQRW\þNX
DOHQHE\ORSĜiQR1HMVHPVSRNRMHQVYê
VOHGNHPDQLVHKURX³
WRNMþ
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milujeme vecerník
á
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Predrag, jubilant na lavičce týmu
z Prostějova, má i v šedesáti svůj sen

nejde vyhrát Euroligu. (směje se) Titul evropského klubového šampiona
tyto týmy nikdy nezískají. Proto moje
kariéra hráče zůstane vždy lepší než ta
trenérská. Tak to prostě je.“
yy Jakou máte tedy trenérskou
ambici?
„Několik medailí jsem se svými týmy
získal, jednou jsme si dokonce zahráli i ve finále. Ale titul mě pořád míjí.
Alespoň jeden bych si přál získat.“
yy Jako bývalý hráč a současný
trenér můžete srovnávat. Na
jakém postu je to těžší?
„Na trenérském, především psychicky. Ale nestěžuji si, byla to
moje volba. Chtěl jsem být
v rámci exkluzivního
u basketbalu, jediná možnost
interview
byla přes trénování. Povím
pro Večerník
vám jednu věc - nikdy jsem
toho rozhodnutí nelitoval. Basse ptal
ketbal je droga. Znám trenéry,
Ladislav
kteří mají pětasedmdesát, na kontě
VALNÝ
miliony. A stejně každý den musí
yy V hráčské kariéře jste to dotáhl být na střídačce.“
do reprezentace. Vyhrál jste klubový evropský titul, máte stříbro
s evropského šampionátu. Jak jste
si užíval basketbal jako hráč?
„Parádně. Zažili jsme toho strašně
moc, hodně zápasů se týmům, ve
kterých jsem mohl hrát, podařilo vyhrát. Měl jsem obrovské štěstí, že
jsem hrál v éře velkých jugoslávských hráčů. V národním týmu
jsem byl v kabině s borci jako
Krešimir Cosič, Dražen Dalipagič, Dragan Kičanovič,
Mirza Delibašič. Odpovídaly tomu také naše výsledky.“
yy Hrál jste také s Draženem Petrovičem. Jaké na
něj máte vzpomínky?
„Ty nejlepší. Odehráli
jsme spolu několik zápasů v národním dresu. Byl
neuvěřitelný, velký hráč
a neuvěřitelně ambiciózní. Pro basketbal byl
schopen udělat cokoli.“
yy Například?
„Jako mladý hráč neměl
úplně nejlepší střelu.
Ale každé ráno vstával
a v Šibeniku v tělocvičně
házel na koš jednu střelu za
druhou. Až pak šel do školy.
Strašně moc se toužil dostat
na špici a dřel, až se mu to podařilo.“
yy Mohl se dostat na vrchol
i v NBA, kdyby nepřišla osudná
autonehoda?
„Od přestupu do New Jersey Nets
ukazoval, že to bylo možné. Myslím,
si, že by se z pohledu výkonů dostal
na úroveň Dirka Nowitzkého, který
je jednoznačně nejlepším Evropanem v NBA.“
yy Sledujete zámořskou soutěž?
„Doba, kdy jsem vstával ve dvě ráno,
abych se koukal na zápas, je pryč.
Kvalitní je v posledních letech NBA
až play-off. Baví mě akorát Luka
Dončič. Jeho vstup do soutěže je
úžasný. Může se stát velkou hvězd- yy Jak jste se vlastně dostal k trénou, je na něm navíc vidět, že se bas- nování?
ketem baví. Proto se na jeho výkony „Bylo to až v Čechách. Po ukončení
dobře dívá. Ale basketbal sleduji hráčské kariéry jsem zvažoval, kde
hodně. Týdně šest zápasů Euroligy, budeme bydlet. Do Sarajeva jsem
nějaký Eurocup a španělská nebo se vrátit nemohl, protože tam byla
turecká liga. Je na co koukat.“
válka. Zkusili jsme to ve Slovinsku,
yy Když srovnáte hráčskou a tre- odkud pochází manželka, ale tam se
nérskou kariéru, nemrzí vás, že mi nelíbilo. Jednou jsme vyrazili na
podobné úspěchy nemáte také výlet do Prahy a bylo to. V Opatovijako kouč?
cích nad Labem jsme koupili dům
„Je to realita. Jako hráč jsem byl na a přestěhovali se. Zpočátku jsem
úplně jiné úrovni, byl to jiný level. podnikal. Měl jsem několik butiků
Působil jsem v elitní evropské lize, a pizzerii. Ale nebylo to ono, chyběl
hrál s nejlepšími. S Nymburkem, mi basketbal. A pak jsem se potkal
Kolínem nebo Olomouckem prostě s Michalem Ježdíkem, slovo dalo

PROSTĚJOV Hodně bohatou kariérou jako hráč i trenér má za sebou
Predrag Benáček (na snímku). S reprezentací Jugoslávie získal stříbro
na mistrovství Evropy, v sestavě KK
Bosna vyhrál Pohár evropských
mistrů. V pozici kouče pak dovedl
Prostějov ke třetímu místu v lize a do
finále Českého poháru, ligový bronz
vybojoval také s Nymburkem a Kolínem. Na Kypru byl s Apollonem
Limassol dokonce ve finále nejvyšší
soutěže. Jen na titul jako trenér zatím
nedosáhl. „Snad se alespoň jednoho
dočkám,“ přeje si lodivod BK Olomoucko slavící šedesátiny.

slovo a začal jsem trénovat dorost
Sparty. Tím to všechno odstartovalo.“ (úsměv)
yy Postupně jste se dostal do ligy,
trénoval Nymburk, Prostějov,
zkusil si zahraniční angažmá na
Kypru a dostal se k týmu Olo-

Po ukončení hráčské kariéry jsem zvažoval, kde budeme
bydlet. Do Sarajeva jsem se vrátit nemohl, protože tam
byla válka. Zkusili jsme to ve Slovinsku, odkud pochází
manželka, ale tam se mi nelíbilo. Jednou jsme vyrazili
na výlet do Prahy a bylo to. V Opatovicích jsme koupili
dům a přestěhovali se. Zpočátku jsem podnikal. Měl jsem
několik butiků a pizzerii. Ale nebylo to ono, chyběl mi
basketbal. A pak jsem se potkal s Michalem Ježdíkem,
a začal jsem trénovat dorost Sparty. Tím to odstartovalo...
S basketem jsem spojený jen po telefonu, protože se skládá sestava. Většinou však odpočívám. Každý trenér si
potřebuje vyčistit hlavu. Když Željko
Obradovič po dvanácti letech končil
na střídačce Panathinaikosu Atény,
vzal si roční pauzu. Potřeboval vypnout, nabrat novou energii. Až pak
vzal Fenerbahce Istanbul, i když hned
mohl nastoupit k týmu, na který by si
ukázal.“
yy Máte představu, jak dlouho
chcete trénovat?
„Basketbal je můj život. Dokud mě někdo bude chtít,
budu trénovat. Chyběl by
mi adrenalin.“
yy Před minulou sezónou jste se postavil
na střídačku BK Olomoucko a nováček
mezi elitou skončil
šestý. Bral jste to jako
dobré umístnění?
„Minulá sezóna pro nás
skončila ve čtvrtfinále,
mohlo to být lepší. To
se stane. Sezóna nevyšla
úplně podle představ, ale
povedlo se zabudovat
nové mladé hráče. Ohráli
se František Váňa nebo
Adam Goga, kteří dnes
patří do základní rotace.
Další zkušenosti získal
Marek Sehnal. To bylo pro
nás před rokem nejcennější.“
yy Dostal jste možnost ke
koncepční práci. Ceníte si
toho?
„V každém klubu je tlak na výsledky,
každé vedení chce vyhrávat. Přesto
i letos dostávají šanci další mladíci.
Pro Lukáše Sychru nebo Erika Kle-

pače znamená každá minuta v zápase
velkou zkušenost. Chceme jim dávat
šanci, protože na střídačce se nikdo
hráčem nestal. Navíc pro kluby je důležité vychovávat vlastní hráče, na trhu je
českých basketbalistů minimum. Našim mladým dáváme prostor, protože
jsou budoucností klubu.“
yy Hodně se hovoří o tom, že současná sportovní generace trénuje
méně než ty předcházející. Souhlasíte s tímto názorem?
„Není to snadné. Když na patnáctileté
kluky nastoupíte s pořádným tréninkem, utečou vám na diskotéku. Lákadel, která méně bolí, je celá řada. Jenže
bez trénování to nejde. Na vrcholové
úrovni si nikdo jen s talentem nevystačí. Trénink naopak musí být tvrdý.
Náročnější než zápas. Jedině tak se
hráč posune. Vezměte si, že se ztratili
střelci, především ti velcí, jako Brabenec, kteří pravidelně dávali čtyřicet
bodů. I to může souviset s přípravou.
Když na tréninku vystřelíš sto míčů ze
sprintu, dá ti to víc než tisíc střel z místa. Taková přece v zápase nejsou. A to
se každému nechce.“
yy Zeptám se ještě jinak. Trénovali jste více než dnešní basketbalisté?
„Asi třikrát. Byli jsme hodně velcí atleti. Možná i proto bychom se herně úplně neztratili, přestože basketbal prošel
celou řadou změn.“ (pousměje se)
yy Ve vašem současném týmu na
tréninku problémy nemáte?
„U nás je to tak, že dva nejlepší hráči
jsou nejlepší i na tréninku. Když to
vidí ostatní, nemůžou si dovolit něco
vypustit. Já pak už na tréninku ani
nemusím být. Můžu jít do kanceláře
a dát si chlebíček. (úsměv) Naše výsledky tomu odpovídají.“

vizitka

PREDRAG BENÁČEK
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moucka. Zjistil jste za tu dobu, co
je na vedení basketbalového týmu
nejtěžší?
„Dokonce jsem na to téma dělal diplomovou práci – budování týmu.
Složit tým je strašně těžké. Vybíráte
podle basketbalových dovedností,
jaká je ale hráč osobnost, zjistíte až
časem, někdy to je pozdě. Všechno
si musí sednout, kabina si musí vyhovovat. Jedině tak může být tým
úspěšný. Když se to povede, je to
jedna velká radost.“
yy Kdybyste měl jedním slovem
říci jaký je basketbal, věděl byste
si rady?

„Spravedlivý. Nestane se, že tým vyhraje nezaslouženě. Třeba ve fotbale
je to jiné. Soupeř nemá den, nedá
penaltu, trefí čtyři tyčky. To pak můžeš náhodou porazit i Juventus. To
v basketbale není. Třeba na začátku
sezóny jsme prohráli s Brnem. Naprosto zaslouženě. Soupeř není lepší
než my, ale v tomto utkání jsme si
zkrátka nezasloužili vyhrát. A přesně
tak to dopadlo.“
yy Nejste z basketbalu někdy přece jen unavený?
„Jsem. A vím, že si po sezóně potřebuji odpočinout. Jinak to nejde. Na
dva měsíce se snažím odjet za hranice.

✓ 29. března 1959 v Sarajevu
✓ bývalý srbský hráč a dnes trenér BK Olomoucko
✓ nejdelší dobu působil v KK Bosna, působil
také v Panionis Atény
✓ s týmem vyhrál v roce 1979 Pohár mistrů
evropských zemí, což byl předchůdce dnešní Euroligy
✓ reprezentoval Jugoslávii, byl v sestavě vicemistrů Evropy
v roce 1981 na turnaji, který se hrál v Praze, Bratislavě a Havířově
✓ zahrál si také s Draženem Petrovičem
✓jako trenér začínal u dorostu Sparty Praha, odkud přešel do Nymburku,
ale v sezóně 2004-20015 stál u premiéry Prostějova v nejvyšší soutěži
✓ poté si vyzkoušel angažmá na Kypru, kde vedl Apollon Limassol*
✓ v roce 2008 nastoupil v Kolíně svou dosud nejdelší štaci,
když Medvědy řídil z lavičky celkem devět sezón
✓ před ročníkem 2017-2018 převzal tým BK Olomoucko
✓ v nejvyšší české soutěži získal tři bronzové medaile - postupně
s Nymburkem, Prostějovem a Kolínem, stříbro vybojoval během
angažmá na Kypru
✓ po přestěhování do České republiky podnikal, měl obchody
s oblečením a restauraci v Praze
zajímavost: jeho rodina pochází z Čech, dědeček František měl
činžovní dům a obchod na náměstí ve Velkém Meziříčí
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lední hokej
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KLUB SE ÚČASTNÍ PROJEKTU ŽÁKOVSKÝCH

TRENÉRŮ, SVAZ JEHO PRÁCI OCENIL
PRAHA, PROSTĚJOV Setkání představitelů hokejových klubů
a měst s vedením Českého svazu ledního hokeje se v polovině
března zúčastnili zástupci statutárního města Prostějova a SK
Prostějov 1913. V Praze tím oficiálně stvrdili svou účast ve svazovém projektu s názvem „Trenér žáků ČSLH“. Na setkání k němu
získali především podrobnější informace.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Petr
KOMÁREK
Program setkání v pražském Clarion
Congress Hotelu se skládal z úvodního slova prezidenta hokejového svazu
Tomáše Krále, přednášky o filozofii
a vizi projektu z úst manažera rozvoje
ledního hokeje Slavomíra Lenera, povídání o ekonomické části z úst ekonomického poradce Strouhala a závěrečných dotazů a diskuse.
Podmínkou pro účast ze strany hostů byla přítomnost kompetentního

představitele města, člena vedení hokejového klubu a nově vybraného žákovského trenéra. Za Prostějov jeli do
hlavního města náměstek primátora
pro sport Jan Krchňavý, členové výkonného výboru mládežnického SK
Marek Černošek a Martina Marková
i kouč Filip Smejkal.
„Už setkání a komunikace s trenérskou
legendou Lenerem byly inspirující
a zajímavé. Obsah semináře pak potvrdil i můj pohled na sportování mládeže
a současný vztah k pohybovým aktivitám dětí. Nastínil cesty, které povedou
k lepší přípravě hokejové mládeže tak,
abychom se pak v juniorských a dospělých kategoriích vrátili na výsluní
světového hokeje. Problematika brzké

specializace na vybraný sport a vztah
k výuce tělesné výchovy na školách
byla témata, která jsou diskutovaná
v každém městě a ve všech sportech,“
prozradil své pohledy a pocity z akce
Jan Krchňavý.„Příklady z jiných států,
které na semináři zazněly, by mohly
být využity i v našich podmínkách.
A protože se jedná i o naše město,
mnoho podnětů směřuje i do prostějovského hokeje,“ doplnil.
Podle komunálního politika se prostějovskému mládežnickému hokeji
jednoznačně daří. Kvalitu jeho fungování a práce jednotlivých trenérů
ostatně vyzdvihl i sám Slavomír Lener. „Podpora města všem oddílům,
klubům a tělovýchovným jednotám
je mimořádná. A hokejisté patří ke
klubům s největší podporou. Pokud
bude klub pokračovat v dobře nastartované činnosti a kvalitní přípravě
našich mladých hokejistů, jistě může
s podporou města dále počítat,“ ujistil
Jan Krchňavý.

Marek Černošek z prostějovského
mládežnického klubu byl za jeho přítomnost v Praze velmi rád. Už proto,
že sám náměstek měl možnost vidět,
jak se „eskáčko“ úspěšně zapojuje
do celorepublikového hokejového
dění. „Náměstek Krchňavý při hovoru se Slávou Lenerem poznal,

jak se svaz mládežnickým klubům
snaží pomoci i při komunikaci
s městy. Že podpora mládežnických
klubů je pro jejich fungování zásadní. Rovněž si mohl udělat obrázek
o tom, jak svazoví činovníci dokáží
ocenit práci s dětmi i v malých klubech, jako jsme právě my,“ popsal
člen výkonného výboru
SK Prostějov 1913.
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Rok se s rokem sešel a naši borci z ročníku 2011 opět zavítali do metropole
Slovácka na již tradiční jarní turnaj
s mezinárodní účastí. Tentokrát jsme
poměřili síly celky Třebíče, Piešťan,
Slovanu Bratislava a domácího Uherského Hradiště.
Jelikož kvalitních hokejistů mezi našimi nejmenšími je opravdu dostatek,
tak i tentokrát pořadatel turnaje zvolil
model, kdy každý klub sestavil tým
A a tým B, které změřily síly se svými
soupeři ve svých skupinách systémem
každý s každým.
Boje to opravdu jaksepatří byly a náš
region jsme reprezentovali opravdu
se ctí. Oba týmy, tedy jak áčko, tak
i béčko, si připsaly shodně po jedné
výhře (nad týmem Piešťan) a třech
prohrách. I přes mírně zápornou bilanci jsme v historii turnaje zanechali
nesmazatelnou stopu a shodně obsadili dvě čtvrtá místa, takže jsme si společně mohli zakřičet „BRAMBORY
JSOU DOMA“. To se nikomu jinému
nepovedlo.
Samostatnou kapitolou celého klání
byli diváci (jakože naši věrní rodiče), kteří mladým talentům vytvořili
opravdu bouřlivé, takřka domácí prostředí. Touto cestou jim samozřejmě
chceme poděkovat a pozvat je k fandění na dalších turnajích. Roman
RADKOVIČ,
vedoucí výběru ročníku 2011
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„Jsem přesvědčený, že Prostějov vychová
nové hráče pro extraligu, reprezentaci či NHL“
PRAHA, PROSTĚJOV Na semináři týkajícím se projektu „Trenér
žáků ČSLH“ diskutoval se zástupci
statutárního města Prostějova a SK
Prostějov 1913. Spolupráce obou
stran Slavomíra Lenera (na snímku),
slavného kouče a svazového manažera rozvoje ledního hokeje, velmi
potěšila. Stejně tak má radost ze současného dění v prostějovském mládežnickém hokeji. Tato místa jsou
podle něj pro výchovu nových talentů ideální. „Děti to na zimní stadion
nemají daleko. Mohou se tam dostat
pěšky nebo na kole, nikdo je nemusí
vozit. Prostějovský hokej má více jak
stoletou tradici a jsem přesvědčen,
že do budoucna vychová nové hráče
pro extraligu, reprezentaci, případně
NHL,“ říká trenér olympijských vítězů z Nagana a mistrů světa z Vídně
1996.

„Informace mám detailní. Jednak
zprostředkované díky síti regionálních trenérů, kteří navštěvují právě
zápasy těch nejmenších hokejistů.
Druhak také na základě osobní zkušenosti, protože jsem se byl podívat
na tréninky nejmenších kategorií. Byl
jsem velice spokojený a mile potěšený, jak s dětmi v Prostějově pracují.
Dbáme na to, aby se hráči v kategoriích od přípravky po žáky na trénincích minimálně z padesáti procent
věnovali hře. Nechceme, aby někde
čekali v dlouhých frontách, ať se mohou co nejvíce zapojovat a chodit
neustále na řadu. Na tréninku proto
musí být dostatečný počet stanovišť,
což Prostějov, stejně jako všechny další potřebné věci, splňuje.“
yy Co vám na dvou trénincích,
které jste viděl, udělalo největší
radost?
„Jednoznačně pozitivní atmosféra.
Petr KOMÁREK
Děti i trenéry to bavilo a bylo to jasně
yy Jaké jste měl před konáním se- cítit.“
mináře povědomí o mládežnickém yy Co jste se zástupci Prostějova
hokeji v Prostějově?
na semináři probíral?

„Seminář byl zaměřený na vyhodnocení dosavadní práce trenérů zapojených do našeho projektu. Probírali
jsme koncepci, kterou uplatňujeme
– jak často se má trénovat, jak udržovat soustředěnost hráčů na dění na
ledě. Stěžejní je pro nás i dění mimo
ledovou plochu neboli ‚off ice’. Děti by
neměly trénovat jen hokej, ale rovnoměrně by se měly zaměřovat také na
další sporty – fotbal, basketbal a tak
podobně. Trenéři by jim v rozvíjení
sportovních dovedností neměli bránit, naopak by ho měli pokud možno
doporučovat. To povede k tomu, že
děti budou všestranné a ne jen specializované na určitou sportovní aktivitu.
Ruku v ruce s prací s mládeží jde pak
pozitivní přístup k samým hráčům.
O něm jsme uspořádali přednášku,
na níž zaznělo, jak se k dětem chovat,
jak pro ně vymýšlet tréninky atraktivní a zábavnou formou. Děti se pak na
tréninky budou pravidelně těšit. A co
bude nejdůležitější, že další rok přijdou
do klubu zase. V lepším případě s sebou přivedou i ještě někoho nového.“

yy Potěšila vás výrazná podpora
mládežnického hokeje ze strany
statutárního města Prostějova?
„Z takových případů jsem potěšený
vždycky. Pravidelně se snažím nepracovat jen s určitým trenérem z dané
kategorie daného klubu, ale zajímá
mě i postoj klubového sportovního
manažera mládeže a města. Pokud
mezi sebou spolupracuje trojúhelník
ve složení město, vedení klubu a námi
placený trenér, může se výchova hokejistů posunout dopředu. Pokud na ni
zůstává trenér sám a vedení s městem
mu nepomůže, nic pozitivního z toho
nevznikne. Jsem moc rád, že se prostějovská radnice snaží klubu pomoci
a společně rozvíjejí různé vize. Jednou
z nich je i stavba druhé ledové plochy,
protože ta současná už nevystačuje.
V Prostějově se o důležitých věcech
mládežnického hokeje diskutuje. A jak
na straně klubu a trenérů, tak na straně
města panuje vůle je úspěšně řešit.“
yy Jaký je podle vás přínos menších klubů typu SK Prostějov 1913
pro český hokej?

„Přínos je téměř absolutní, a to vůbec
nepřeháním. Před rokem a půl či
dvěma roky jsem si udělal hloubkovou analýzu. Při ní jsem si probral
hráče, kteří se za zhruba posledních
deset let dostali do našich národních
týmů – osmnáctky, dvacítky, ‚A’-týmu. Rovněž jsem se zaměřil na hráče,
kteří se dostali do NHL. Jednoznačně
mi to ukázalo neskutečnou důležitost
klubů v ‚podhoubí’, myslím tím neextraligových klubů. Skoro osmdesát
procent kluků, co to dotáhli buď do
reprezentací, nebo do NHL, pochází právě z menších a malých klubů.
Kdybychom například neměli nedaleký Šternberk, neměli bychom
Davida Krejčího. V klubech je velice
důležitá tradice, která Prostějovu
rozhodně nechybí – je více než stoletá. Navíc má podmínky nejen pro
ledovou plochu, ale i pro další sportoviště. Kromě města se zde spolupracuje také se školou, což má obrovský
přínos. Prostějov patří k ideálním
městům, kde to děti na zimní stadion
nemají daleko. Mohou se tam dostat
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pěšky či na kole. Neztrácejí čas v hromadné dopravě a nemusejí je všude
vozit rodiče nebo prarodiče. Strašně
si vážíme toho, že prostějovský hokej
již od těch nemladších kategorií zase
oživl. Jsem přesvědčený, že Prostějov
do budoucna vychová nové hráče
pro extraligu, reprezentaci, případně
NHL.“

Pøedstavujeme osobnosti „eskáèka“:

Michal Janeèek
Seriál pøipravil Petr Komárek

PROSTĚJOV Součást trenérského štábu
a organizace SK Prostějov 1913, bez které
by prostějovská hokejová mládež prakticky nemohla plnohodnotně fungovat. Tak
podstatná je role Michala Janečka, sekretáře
a současně trenéra dorostenců a starších
žáků. Prostějovský rodák se lednímu hokeji
věnoval i dříve jako hráč, známý je také jeho
starší bratr Martin.
Michal Janeček se narodil 8. března roku 1975
v Prostějově. Stal se jedním z mnoha odchovanců zdejšího hokeje. V seniorské kategorii
odehrál podle informací renomovaného
serveru eliteprospects.com na pozici útočníka řadu zápasů v hned několika klubech.
Kromě vlastního mateřského Prostějova to byl

také Šumperk, Ytong Brno a Šternberk či celky
Olomouce, Uničova a v závěru hráčské kariéry také Plumlova. Pro větší detail, například
v sezóně 2000/2001 odehrál Janeček v prostějovském dresu celkem 37 prvoligových utkání,
v nich si připsal devět kanadských bodů za pět
branek a čtyři asistence.
Ročník nato nastupoval za Olomouc, kde za
44 startů ve třetí nejvyšší české soutěži – druhé
lize – zaznamenal podstatně více bodů. Rovných 40 za 25 přesných zásahů a 15 gólových
přihrávek. Jeho hráčské statistiky končí na eliteprospects.com sezónou 2008/2009. Ve dvou
desítkách zápasů za Plumlov desetkrát skóroval
a pětkrát se na brance svého týmu podílel nahrávkou.

Poté, co na hokejové scéně přestal působit
jako hráč, se Michal Janeček začal angažovat
ve výchově svých nástupců – v prostějovské
hokejové mládeži. Do roku 2013 působil
v organizaci Tomigových Jestřábů, než byl
odtamtud odejit. Následně se přesunul do
Havířova. V AZetu v letech 2013–2017
úspěšně působil na trenérských pozicích
u mladšího dorostu, staršího dorostu a juniorky. Za Slezany posléze začal hrát i jeho syn
Michal, ročník 2000, jenž momentálně opět
hraje v Prostějově.
Do Prostějova se mladší sourozenec Martina Janečka, někdejšího lodivoda Prostějova,
Havířova či pražské Sparty, vrátil o Velikonocích 2017. V SK Prostějov 1913 zaujal pozici

sekretáře, s níž měl zkušenosti již z dřívějška.
V letošní sezóně má jako kouč na starost dorost a starší žáky, z časových důvodů mu pochopitelně pomáhají asistenti. Zároveň, pokud mu to program dovolí, asistuje Janeček
příležitostně Jaroslavu Beckovi u juniorky.
Velkým úspěchem a zkušeností současně
bylo pro Michala Janečka letošní mistrovství republiky krajských výběrů hráčů do 15
let. Společně se šumperským Petrem Rutarem vedl v západočeských městech Chebu
a Karlových Varech Olomoucký kraj, s nímž
dosáhl na senzační čtvrté místo. Do poslední
chvíle přitom se svými svěřenci bojoval o zisk
cenného kovu. Podle svých slov by si v budoucnu rád něco obdobného zase vyzkoušel.
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VEČERNÍKU NADSTAVBOVÁ ČÁST MÍŘÍ DO SVÉHO FINÁLE
BK OLOMOUCKO BOJUJE O CO

JIØÍ DEDEK

NEJLEPŠÍ POSTAVENÍ PŘED PLAY-OFF

Už proti Nymburku odehrál kvalitní part a důvěru splatil i v následujícím kole, kdy se již výrazněji
prosadil také střelecky. K osmi bodům si pomohl
přesnou exekucí dvou trojek. Ani jinak
nezahálel. Pro tým získal tři doskoky,
spoluhráčům rozdal čtyři asistence.
Během necelých dvaadvaceti minut
udělal jedinou ztrátu. Před vyřazovací částí sezóny se zkrátka opět
Jiří Dedek dostává do formy.

JOSIP
MIKULIČ

PROSTĚJOV Tři kola před koncem nadstavbové části
Kooperativa NBL není jasné pořadí pěti týmů z osmi ve skupině A1. Jistou první příčku má Nymburk, osmou Brno. Pouze
matematicky můžou o druhou pozici přijít Svitavy. Zbývající
kluby budou v závěru ještě usilovně bojovat o co nejlepší postavení před play-off.
Původní zpravodajství

3

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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Proti Brnu
v Èajkarénì
Olomouc (lv) - Na čtvrtý pokus
už chceme v Olomouci vyhrát,
přejí si před utkáním s Brnem
basketbalisté Olomoucka. Utkání
13. kola nadstavbové části odehrají v Čajkaréně a soupeřem bude
6. dubna od 18:00 hodin Brno.
„Už je čas, abychom v naší druhé
hale vyhráli. Výkony, které podáváme v Olomouci, jdou postupně
nahoru. Tentokrát už to vyjde,“
doufá sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
V Olomouci se klub představí počtvrté. V předchozích zápasech
dvakrát prohrál s Nymburkem
a jednou z Pardubicemi. Naposledy proti mistrům ještě minutu
před koncem vedl, na dosah měl
minimálně prodloužení s Východočechy.

Test na pùdì Váleèníkù
Prostějov (lv) - Vhodnou přípravou
na blížící se play-off bude pro hanácký celek utkání v Děčíně, kde obvykle domácí tým předvádí nadprůměrné výkony. Duel 12. kola skupiny A1
je na programu ve středu 3. dubna
od 18:00 hodin. „Od našeho posledního vzájemného střetnutí se toho
docela dost změnilo. Válečníci se po
dlouhé sérii porážek zvedli a především ve vlastní hale jsou extrémně
nepříjemní. Rvou se o každý balon,
nevzdávají se ani ve chvíli, kdy jim
třeba jedna čtvrtina nevyjde. Pro náš
tým to bude dobrý test před klíčovou
fází sezóny. Ovšem pochopitelně
půjdeme do duelu s maximálním nasazením. Je to přece ligový duel a ne
nějaký přátelák,“ říká před zápasem
kouč BK Olomoucko Predrag Benáček.

ƔƔvíce informací
ƔƔYtFHIRWRJUD¿tYLGHt

www.vecernikpv.cz

Pondělí 1. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

basketbal

„Loni byly rozestupy v horní skupině
větší. Jen se ukazuje, jak je v tomto ročníku liga vyrovnaná. Nikdo nemá nic jistého, každá porážka bolí a přináší posuny
v tabulce. Rozhodují maličkosti. Proto
bude pořadí po posledním kole hodně
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důležité. V play-off může mít velký vliv
na výsledek sérií výhoda domácího
prostředí v rozhodujícím zápase,“ tvrdí
kouč BK Olomoucko Predrag Benáček.
Mezi elitní čtyřku se stále může dostat pět týmů, přestože šance sedmé
Opavy nejsou velké. Zatím ztrácí tři
výhry, musela by vše vyhrát a čekat na
výsledky třetího Olomoucka a čtvrtých Pardubic. Na tuto dvojici ztrácí

Foto: www.bkolomoucko.cz

dvě výhry Ústí nad Labem, Děčín zaostává o jedinou výhru. „Je to opravdu
hodně našlapané,“ uvědomuje si Benáček.
Hanácký klub není před posledními
třemi koly ve špatné pozici. Pardubice se na něj dotáhly, mají ale horší
vzájemné zápasy. Východočeši navíc
v příštím kole přivítají stále neporažený Nymburk, v posledním kole navíc hostují v Děčíně. Válečníky rovněž

čeká úřadující mistr, dokonce na nymburské palubovce. Snadný los nemá ani
ústecká Sluneta. „Do cílové rovinky se
dostáváme v situaci, kdy si vše můžeme
uhrát sami. Ale každý zápas bude extrémně těžký. Nemůžeme čekat, že od
soupeřů budeme dostávat nějaké dárky.
Každý chce být v tabulce nahoře. Teď
už jde do tuhého. Poslední tři kola, to už
bude takové malé play-off,“ odhaduje
velké bitvy kouč Olomoucka.

KOOPERATIVA NBL 2018/2019
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KUTNÁ HORA, PROSTĚJOV V nedávno otevřené hale Klimeška v Kutné Hoře nastoupili basketbalisté BK
Olomoucko ve středečním podvečeru proti Nymburku. Především v první půli soupeře trápili, přesto prohráli
83:105, když se museli obejít bez absentující dvojice Douglas - Mikulič.
Do utkání 10. kola nadstavbové části skupiny A1 Kooperativy NBL překvapivě
vstoupili lépe hráči Olomoucka, kteří se
několikrát trefili z dálky a svého soupeře
viditelně zaskočili. Po celou první čtvrtinu se jim navíc dařilo také v defenzivě
a tomu odpovídalo skóre. Nymburk se

ani jednou nedostal do vedení, nikdy
ovšem nenabral nějakou velkou ztrátu.
Když se navíc dvacet sekund před koncem periody prosadil z dálky Pumprla,
bylo to po deseti minutách 19:19.
Vyrovnané skóre s domácím favoritem
drželi Hanáci ještě ve 14. minutě za stavu
29:29. Až pak se polabský celek začal více
prosazovat. Nejprve odskočil na rozdíl
sedmi bodů - 38:31. Na to ještě hosté
odpověděli a stáhli na rozdíl dvou košů.
Pak ale zaúřadoval Benda a Nymburk
odskočil na devět bodů, což platilo do
poslední minuty. V té ale trefil dvě trojky
v řadě Pumprla a stanovil poločasové
skóre 53:40 pro Nymburk.
Do druhého poločasu již nenastoupil
zdravotně indisponovaný kapitán Olomoucka Lukáš Palyza, přesto hosté dali

prvních pět bodů v řadě a snažili se o návrat do utkání. Postupně jim však začaly
docházet síly, což bylo patrné především
v obraně. V domácím dresu měli střelci
stále více prostoru a nenechali se zahanbit. Díky jejich dobré mušce vedl Nymburk před začátkem poslední čtvrtiny
83:65.
Hned po krátké pauze natáhl domácí
vedení na dvacet bodů Peterka a za rozhodnutého stavu odstartoval pasáž, která
se musela divákům líbit. Obrany na obou
stranách mírně povolily a v útoku bylo
více místa k pohledným akcím. Hanáci
sice inkasovali stovku, mohli však dát velký prostor nadějné dvojici Sychra a Klepač.
(lv)
Statistiky z utkání a ostatní
výsledky najdete na straně 26

Oren AMIEL è'<$CUMGVDCNN0[ODWTM

„Hlavně chci poděkovat Kutné Hoře za skvělou pohostinnost a doufám,
že si to místní lidé užili. Byl to divný zápas, protože oba týmy postrádaly
dva hráče, navíc se Olomoucku zranil Palyza. Oba týmy se snažily hrát
co nejlépe, ale nebylo to asi tak kvalitní, jak bychom si přáli. Přeji Olomoucku, aby se mu hráči rychle uzdravili, protože pro ligu je důležité, aby
hráli nejlepší hráči.“

2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
„Zasloužené vítězství Nymburka. Byl lepším týmem, my zlobili jen první
čtvrtinu. Bohužel my kvůli nemoci přišli o Douglase a Mikuliče, navíc se
v průběhu první půle zranil Palyza. Ale i naši mladí kluci ukázali, že umí hrát
basketbal, z toho mám radost, že bojovali až do konce. Možnost nastoupit
do takových zápasů je pro ně velká škola. Klubu se to už brzy určitě vrátí.“

Pardubice oplatily porážku z domácí palubovky
93:98
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PROSTĚJOV Po zranění v Kutné
Hoře zůstal v sobotním utkání Olomoucka proti Pardubicím na střídačce
v civilu kapitán Palyza, dvojice Mikulič
- Douglas se ale v duelu 11. kola nadstavbové části skupiny A1 Kooperativy
NBL vrátila do sestavy. Hosté přinesli
s cílem zdramatizovat boj o třetí příčku
a to se jim po vítězství 98:93 povedlo.

Ladislav VALNÝ
Domácí sestavě se v úvodu nedala upřít
snaha, její hře ovšem scházela lehkost
z poslední doby. Soupeř bez větších
problémů držel krok, a když se naskytla

možnost, využíval téměř každou střeleckou příležitost. Pardubice se prosazovaly
hlavně z vymezeného území a za první
čtvrtinu dali pivoti čtrnáct bodů. Jejich
zásluhou Východočeši vedli po deseti minutách 25:24.
Druhou část zahájil trojkou Goga a naznačil, kudy by mohla vést cesta k úspěchu.
Další střely z dálky proměnil Dedek, Sehnal nebo Douglas a zařídili Olomoucku
náskok šesti bodů. O ten ovšem rychle
přišli po chybách pod vlastním košem.
V útoku navíc několikrát zvolili řešení, které nemělo velkou šanci na úspěch. Hosté
nabídnuté šance neodmítali, v 18. minutě
vedli 51:45 a domácí byli rádi, že do pauzy
snížili na 48:51 trojkou Sehnala.
Po návratu z kabiny nejprve vyrovnal
Norwa, další minuty přinesly neurovna-

nou hru, kterou častými verdikty kouskovali rozhodčí. Na obou stranách udělili
nesportovní i technické chyby. Tempo
nebylo nijak velké, lépe se s tím prali hostující basketbalisté. Několikrát dokázali
bodově odskočit a přes zvýšenou bojovnost Hanáků vedli deset minut před koncem 83:78.
Soupeř Hanáků hned zkraje poslední
čtvrtiny zvýšil svůj náskok na sedm bodů
a ve stejném okamžiku se na druhé straně
vyfauloval Norwa. Ani ve složité situaci
tým Predraga Benáčka nesložil zbraně
a přiblížil se na rozdíl tří bodů ve 38. minutě. K vyrovnání se ale po následujících
nepřesných pokusech nedostal.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku Kooperativy
NBL najdete na straně 26

2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ

„Naším problémem byla špatná koncentrace v obraně. Třicet minut jsme
byli pod vlastním košem horším týmem. V poslední čtvrtině jsme se zlepšili, to ovšem nemohlo na vítězství stačit. Pardubice dokázaly potrestat naše
hloupé ztráty. Dostali jsme celou řadu laciných košů, navíc jsme v klíčových
okamžicích nedokázali trefit trestné hody nebo zakončit z lehké pozice.“

d.GXGNN5#0&'45$-,+22CTFWDKEG
„Věděli jsme, že Olomoucku bude chybět nejlepší střelec, přesto jsme dostali hodně trojek. Nedokázali jsme si vytvořit větší náskok, ale vítězství
tým urval. Bylo upracované. V předchozích utkáních jsme s naším soupeřem několikrát prohráli slibně rozehraný duel v koncovce, tentokrát už se
nám podařilo vyhrát. A z toho máme radost. Takový úspěch nás povzbudí
před klíčovou fází sezóny.“

„Třetí místo chceme udržet,“ říká za tým Jiří DEDEK
PROSTĚJOV Loňská situace se opakuje. V závěru sezóny se Jiří Dedek (na snímku) dostává do formy, která jej v minulém ročníku Kooperativa NBL katapultovala do základní rotace. Křídlo BK Olomoucka patřilo k nejlepším i při utkání
proti Pardubicím.„Jenže se nevyhrálo. Nebyl to od nás dobrý výkon. Musíme to
hodit za hlavu a soustředit se na další zápasy,“ řekl po utkání Dedek.
obrana byla o hodně horší než v předchozích
EXKLUZIVNÍ rozhovor
zápasech a to byl hlavní problém. Když už
pro Večerník jsme ztrátu stáhli nebo výsledek vyrovnali, při-

Ladislav VALNÝ

ƔƔSoupeř byl lepší, téměř tři čtvrtiny vedl.
V čem byl váš největší problém v průběhu
střetnutí?
„Dotahování ztráty nás stálo hodně sil. Naše

šla nějaká další chyba a laciný inkasovaný koš.“
ƔƔTřetí místo po porážce hájíte už jen velice těsně. Je proto zklamání z porážky ještě
větší?
„Musíme utkání hodit za hlavu a soustředit se

na další zápas. Ten je třeba zvládnout. Výhra
by nás zase nakopla a jeli bychom dál.“
ƔƔ Jak moc by mrzelo, kdyby Olomoucko
v závěru nadstavbové části o bronzovou
příčku přišlo?
„To by mrzelo každého... Proto je třeba udělat
maximum, aby se to nestalo. Chceme současnou pozici udržet, dlouho nám trvalo, než
jsme se na ni dostali. Víme, jak je třetí místo
před vyřazovací částí výhodné.“
ƔƔCo říkáte na los posledních kol?
„Důležité je, že to stále máme ve svých rukou.
Nemusíme spoléhat na ostatní výsledky. Stačí,
když budeme vyhrávat.“ (úsměv)

Foto: www.bkolomoucko.cz

Pondělí 1. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

míčové sporty
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BRNO, PROSTĚJOV Tenhle boj
opravdu nešlo vyhrát. Házenkáři
TJ Sokol II Prostějov odjeli k utkání 18. dějství 2. ligy mužů ČR
2018/19 na hřiště vedoucího celku jihomoravské skupiny Tatranu
Bohunice v počtu pouhých devíti
plejerů. Zrodilo se tak očekávané
vítězství domácích, leč vzhledem
k personálním okolnostem nijak
přehnaně vysoké 32:24 (15:11).
Za Hanáky nenastoupil ani jeden
z rodinného klanu Flajsarů, navíc
chyběla i řada dalších členů kádru
včetně několika opor (například Čelovský, Šestořád atd.). Proto neudivilo, že brněnský favorit od začátku vedl
a kontroloval vývoj duelu.

Na druhou stranu se průběžná
ztráta hostujícího torza nijak dramaticky nezvyšovala, do poločasové přestávky činila jen čtyři
góly. A po změně stran výsledkový rozdíl rovnoměrně narostl na
konečných osm branek. Což sice
pro „dvojku“ znamenalo tak jako
tak porážku, ovšem rozhodně důstojnou.

V dalším kole to prostějovské
mužstvo bude mít zase těžké, byť
se představí doma v hale RG a ZŠ
města PV ve Studentské ulici. Protivníkem se totiž stane v tabulce
čtvrté Velké Meziříčí, a to v neděli
7. dubna od 16.00 hodin.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 2. ligy mužů, skupiny
JM najdete na straně 26

Pozápasové
hodnocení trenéra
TOMÁŠ ÈERNÍÈEK – Sokol II Prostìjov
„V tristní sestavě jen se dvěma kluky na střídání jsme asi předvedli to, na co
jsme měli. Naštěstí papírově silnější soupeř taky nezahrál nijak dobře, spíš
oboustranně čněla bojovnost nad herní kvalitou. Bohunicím jsme sami
pomohli hromadou vlastních chyb, což se však v daném složení dalo trochu předpokládat. Chlapcům, kteří do střetnutí šli, nemůžu nic vytknout.
Největším pozitivem je, že si pořádně zahráli ti, kteří jindy nemají tolik zápasového prostoru.“

HBC OL
HK KOS

OLOMOUC, PROSTĚJOV Týden předtím konečně zaknihovali
první jarní vítězství, ale zatím šlo
pouze o krátký záchvěv. Jinak totiž
házenkáři TJ Sokol Kostelec na
Hané HK v odvetné části 2. ligy
mužů ČR 2018/2019 jen prohrávají. Tentokrát v 17. kole skupiny
Jižní Morava nestačili venku na
HBC Olomouc 1966, krajský rival
je v souboji tabulkových sousedů
porazil 30:26 (13:13).
Většinu střetnutí přitom hosté vedli. „Docela jsme zvládli začátek a během úvodní půlky neustále vedli
o jeden až dva góly. Dokonce šlo
odskočit na mnohem větší rozdíl,
ale bohužel jsme neproměňovali vyložené šance, čehož soupeř využíval
k opakovanému dotahování skóre,“
popsal zahajovací poločas druhý
trenér kosteleckého týmu David

Ševčík, když hlavní kouč Milan Varhalík byl ještě nepřítomen.
Také po přestávce měli jeho svěřenci ještě nějakou dobu navrch.
„V nástupu do druhé půle jsme
utekli na 14:17, všechno vypadalo
dost slibně. Jenže pak na nás přišel
tradiční výpadek, domácí otočili na
19:17 a vedení následně udrželi až
do konce,“ přiblížil Ševčík finální
vývoj mače.
Příčiny výsledkového neúspěchu
nemusel složitě hledat. „Jak už jsem
zmínil, zahodili jsme spoustu velkých příležitostí včetně úplných

tutovek. Tím pádem byla nízká
úspěšnost střelby, třeba ze spojek
se trochu víc trefoval jediný Honza
Smékal. A hlavně celý mančaft špatně bránil,“ posteskl si trenérský asistent HK. Třicet inkasovaných gólů je
ostatně výmluvným důkazem...
V 18. dějství soutěže přivítají muži
Sokola favorita z Ivančic, lákavý duel
je na programu v neděli 7. dubna od
10.30 hodin v Městské sportovní
hale Kostelce.
(son)
Statistiky z utkání se Večerníku nepodařilo přes veškeré možné zdroje
získat.

Pozápasové
hodnocení trenéra
David ŠEVÈÍK - asistent trenéra
Sokol Kostelec na Hané-HK

„Oproti minulému utkání s Kuřimí defenziva fungovala mnohem hůř,
vůbec jsme nedokázali ubránit olomouckého střelce Číhala. Ani nasazení
a bojovnost tentokrát kluci neměli na takové úrovni, jak by bylo potřeba.
Tohoto zápasu je určitě škoda, při trochu lepším výkonu šel rozhodně vyhrát.“

2UJDQL]DġQĨ]GDWQtNRUIEDOLVWpGRPDSíHY]DOLWíLEURQ]\
PROSTĚJOV Málokdy se stává, že jakýkoliv tým korfbalového oddílu SK RG
Prostějov libovolné věkové kategorie
neobsadí ve své mistrovské soutěži medailový post. Potvrzuje to aktuální sezóna 2018/2019, ve které už tři družstva
Hanáků dosáhla na cenný kov, shodně
bronzové hodnoty (viz. snímky).

Marek SONNEVEND
Ke slavnostnímu převzetí došlo v rámci Superfinálového dne českého korfbalu o předminulém víkendu v hale RG a ZŠ města
Prostějov ve Studentské ulici. „Jak jsme celou akci organizačně zvládli? Sklízeli jsme
pochvaly z různých stran, takže asi dobře. Já

$WĄP 6. 5* 3URVWĨMRY ² WíHWt
PtVWR Y H[WUDOL]H GRVSĨOĄFK Ġ5
2018/19.
Foto: Facebook

osobně jsem u toho sice nemohl být kvůli nemoci, ale všichni, co se na pořádání podíleli, si
dali moc záležet. A neboť máme z posledních
let dost bohaté zkušenosti s organizováním
řady turnajů i zápasů, dopadlo také tentokrát
vše k celkové spokojenosti,“ zhodnotil předseda SK RG Jan Mynařík.
Vedle rozhodujících utkání extraligy do-

spělých a dorostenců + první ligy seniorů
nechyběl ani zajímavě bohatý doprovodný
program. „A Český korfbalový svaz zajistil
živé televizní vysílání Superfinálového dne,
které běželo na internetovém kanálu České
televize.
Tím pádem se náš sport mohl víc zviditelnit
prostřednictvím veřejnoprávního média,“

%GUXÿVWYR 6. 5* 3URVWĨMRY ²
WíHWt SR]LFH Y  OL]H GRVSĨOĄFK
Ġ5
Foto: Facebook

zmínil Mynařík.
Prostějovský klub navíc ani dál nepolevuje
a brzy se zhostí pořadatelství jiného celostátního klání. Tentokrát půjde o Finálový
den mladších žáků, jenž proběhne v sobotu
13. dubna opět v hale RG a ZŠ města PV za
účasti domácího kolektivu (zatím třetího
v tabulce s možností posunu ještě výš).

'RURVWHQFL6.5*3URVWĨMRY²
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13.#0*'%yMtFqy
PROSTĚJOV Už tak zápasově přebohatý letošní rok zpestří korfbalistům SK RG Prostějov ještě jedna
nová soutěž plánovaná na dosud
odpočinkové období přelomu jara
a léta. Ponese název korfbalová superliga dospělých ČR 2019 a půjde
o jakousi obdobu národního poháru běžně hraného v jiných kolektivních sportech.
„Pauza mezi dvěma soutěžními roč-

níky byla vždycky hodně dlouhá, většinou více než půl roku. Proto vznikl
nápad, že po skončení jedné sezóny si
týmy nějakou dobu odpočinou a pak
v rámci přípravy na sezónu další absolvují něco jako pohárovou soutěž.
Ta dostala název superliga a utkají se
v ní kluby z extraligy i první ligy,“ prozradil Večerníku trenér seniorského
výběru ergéčka David Konečný.
Hrát se bude od půlky května do

poloviny června turnajovým systémem, a to v celkem šesti kolech.
„Hned čtyři z nich uspořádáme my
v hale RG a ZŠ města Prostějova ve
Studentské ulici, další dvě budou
ve Znojmě. Tím pádem nemusíme
skoro vůbec cestovat a užijeme si
spoustu kvalitních utkání v našem
domácím prostředí. Na novou soutěž se moc těšíme,“ řekl Konečný
s úsměvem.
(son)

PROSTĚJOV Závěrečné kolo nadstavbové části extraligy kadetek
ČR 2018/2019 potvrdilo, na co mladé volejbalistky VK Prostějov
v tomto ročníku soutěže výkonnostně měly. Ve skupině o 5. až 8.
příčku konané na půdě Šternberka totiž prohrály všechny tři své zápasy a jak tentokrát, tak i v konečném pořadí skončily osmé.
Ve městě motoristických závodů do vrchu Ecce Homo tým vékáčka podlehl domácímu družstvu hladce 0:3 (byť dva sety byly dost vyrovnané),
Lanškrounu po obřím boji těsně 2:3 (téměř se povedlo otočit nepříznivý
průběh) a Chodovu v téměř rovnocenné bitvě 1:3 (třetí i čtvrtá sada
skončily nejtěsnějším rozdílem).
„Osmá pozice celkově je asi odpovídající realitě,“ podotkl šéftrenér prostějovských mládežnic Lukáš Miček k finálnímu umístění kolektivu, který
celou sezónu vedli hlavní trenérka Solange Soares a její asistent Pavel Parobek. Postup do medailového Final Six utekl o dva posty, pád do baráže
nijak vážně nehrozil.
(son)
Výsledkový servis najdete na straně 26

Foto: Marek Sonnevenda

RYCHLÝ

9(ÿ(51Ì.
Juniorky OP Prostìjov
skonèily v KP druhé
Prostějov (son) - Po celý průběh krajského přeboru juniorek 2018/2019
se mladé volejbalistky TJ OP Prostějov přetahovaly s Šumperkem o triumf v této soutěži. Nakonec jim utekl
rozdílem pěti bodů, kterým Hanačky
zaostaly na celkovém druhém místě
tabulky. O všem rozhodla závěrečná
dvě dvoukola. V tom předposledním
ópéčko udolalo Přerov B 3:2 (-16,
22, 20, -16, 16) a 3:2 (17, 20, -17, -16,
16), zatímco šumperské rivalky dvakrát smetly Moravskou Třebovou 3:0.
Finální dějství pak přineslo další dvě
tříbodová vítězství pozdějších premiantek 3:0 + 3:1 v Přerově, naopak Prostějovankám se na půdě Třebové tolik
nedařilo – výsledky z pohledu domácích 3:2 (18, -19, 21, -18, 8) a 1:3 (-21,
-16, 24, -18). Hanácký kolektiv tedy
ze stříbrné pozice nepostoupil do
dlouhodobě vytoužené kvalifikace
o první ligu. „Letos jsme však takový
cíl s omlazeným týmem ani neměli,
proto nepanuje žádné velké zklamání. Holky nasbíraly nějaké zkušenosti
a v příštím ročníku to zkusíme znova,
snad i s vyšší nadějí na úspěch,“ uvedl šéftrenér TJ OP Ladislav Sypko.
Krajský přebor juniorek 2018/19
– konečné pořadí: 1. Šumperk 51,
2. OP Prostějov 46, 3. Přerov B 29, 4.
Moravská Třebová 18.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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PROSTĚJOV Téměř sedm měsíců trvala ukrutně dlouhá
zimní přestávka pro nohejbalisty TJ Sokol I Prostějov. Teď se
konečně stává minulostí, aby o nadcházejícím víkendu odstartoval nový ročník 1. ligy družstev mužů ČR 2019. Hanáci
do něj vstupují na jednu stranu střídmě bez velkých výsledkových očí, na stranu druhou však i s určitými splnitelnými
ambicemi. Večerník se těsně před startem sezóny podíval
na situaci v týmu pěkně pod drobnohledem.
původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Naším základním cílem určitě je
vyhnout se v osmičlenné soutěži posledním dvěma místům, jež znamenají boj o záchranu. První dva celky
po základní části postupují přímo
do semifinále, další čtyři družstva
sehrají předkolo play-off. A já věřím,
že právě o umístění na třetí až šesté
pozici můžeme reálně bojovat. Ve
vyřazovací fázi by se pak mohlo stát
cokoliv,“ řekl Večerníku hlavní trenér Sokola I Richard Beneš. Jeho
stěžejní práce přes zimu spočívala
v částečném přebudování hráčského kádru směrem k jeho rozšíření,
pokud možno i posílení. „V minulé
sezóně se nám často stávalo, že jsme
dávali těžko dohromady sestavu a do
některých zápasů potom šli vlastně
už předem poražení. Něco takového
jsem nechtěl opět zažívat a snažil se
na tom během soutěžní pauzy dělat,“
vysvětlil Beneš.
Vyrovnat se musí s odchody dvou
stabilních opor Jana Matkulčíka
(na hostování do extraligových
Modřic) a Mariana Příhody (konec hostování z Pekla nad Zdobnicí), zatímco definitivně skončivší
Lukáš Wiesner už nenastupoval
téměř celý minulý rok. Co posily? Tomáš Svoboda (hostování
z Modřic), Petr Deutsch (hostování z Ivanovic na Hané) a bratři Lukáš Pírek + Ladislav Pírek
(oba obnovení ligové kariéry).
„Sice jsme přišli o dva kvalitní hráče,
ale jiné čtyři se nám podařilo získat.
Tom Svoboda je velice dobrý mladý nohejbalista prvoligové úrovně,
totéž platí pro již zkušenějšího Peťu
Deutsche. A ostřílení bráši Pírkové
v posledních letech pravidelně ukazovali své schopnosti na turnajích
neregistrovaných, teď se mi je povedlo přemluvit k návratu do mančaftu. Protože jsou to ambiciózní
kluci i velcí bojovníci, měli by nám
pomoct nejen herně, ale taky po
stránce atmosféry v kolektivu,“ těší
se kouč.
Osobně je přesvědčen, že má k dispozici silnější mužstvo než před
rokem. „I tentokrát samozřejmě
budeme mít průběžné absence ně-

kterých chlapců, čemuž se v našem
prakticky amatérském sportu nedá
úplně vyhnout. Už bychom však do
každého utkání měli jít minimálně
ve slušném složení. A pokud nám
nebude zrovna chybět víc než jeden
hráč, dovolím si naši sestavu označit
za dostatečně silnou, schopnou vyrovnaně bojovat i s největšími prvoligovými favority,“ zdůraznil Beneš.
Kromě zmíněných akvizic se totiž
může opřít o spolehlivého kapitána Jana Valentu, nesmírně šikovného Jakuba Klaudyho či stále se
lepšícího Tomáše Robu. „Tréninkově zima nebyla optimální, i když
jsme se hlavně poslední dobou snažili přípravně dělat v rámci možností
maximum. Výhodu vidím ve variabilitě složení jednotlivých dvojic
i trojic, které nemusí nutně hrát pokaždé stejně. Záležet pochopitelně
bude na naší aktuální sestavě, rovněž
můžeme reagovat na konkrétního
soupeře,“ odtušil Beneš.
Jak vůbec vidí rozložení sil
v nadcházejícím ročníku druhé
nejvyšší tuzemské soutěže? „Za
největšího favorita se dá považovat
Český Brod, který sestoupil z extraligy. Hodně nebezpečná bude podle
mého názoru Holice s výborným
Mrákavou, nahoře v tabulce se určitě
chtějí zase pohybovat béčka Modřic
i Čakovic. A Zruči-Senci se vrátili
dva velice dobří hráči, ani Přerov jistě nechce spadnout do sestupových
starostí. Snad jedině České Budějovice jsou dle mých informací papírově slabší. Každopádně to vypadá, že
dostat se aspoň do šestky nemusí být
vůbec jednoduché, čeká nás asi dost
náročná sezóna. Bát se ale rozhodně
nemusíme, za postupem do play-off
společně půjdeme,“ uzavřel Richard
Beneš bojovně.

Prostějovští muži chtějí v první lize znovu do play-off
a věří v možnost prolomení semifinálové brány

Hráèská soupiska
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Martin Deutsch

1995
nahrávač + polař
Petr Deutsch
1991
polař + smečař
Jaroslav Faltýnek
1954
polař + nahrávač
Tomáš Jorda
1993
smečař + blokař
Jakub Klaudy
1990
smečař + blokař
Radek Omelka
1981
blokař + nahrávač
David Pazdera
1992
polař + nahrávač
Ladislav Pírek
1984
blokař + smečař
Lukáš Pírek
1993
smečař + polař
Tomáš Roba
1996
nahrávač + smečař
Tomáš Svoboda
1999
blokař + smečař
Jan Valenta
1999
nahrávač (kapitán)
Předseda oddílu:
Jaroslav Faltýnek
Hlavní trenér: Richard Beneš
Vedoucí mužstva: Jan Valenta

1. LIGA DRUŽSTEV MUŽŮ

V NOHEJBALU ČR 2019
První dva týmy po základní části postupují přímo do semifinále (na dva vítězné zápasy), celky na 3. až 6. místě
sehrají předkolo play-off (na jediné utkání). Poslední
dvě družstva tabulky se střetnou o záchranu soutěže (na
dva vítězné zápasy) - poražený přímo sestupuje, vítěz
nastoupí proti nejlepšímu ze 2. ligy o udržení (na dva
vítězné zápasy). Vítěz finále 1. ligy si zahraje proti nejhoršímu mužstvu extraligy o postup do elitní soutěže ČR
(na dva vítězné zápasy).
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Foto: Marek Sonnevend
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konečné pořadí
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6.
2017

2018

POHLEDEM HRÁÈE
„Někteří kluci z týmu odešli, jiní přišli. Celkově vypadá současný
mančaft zajímavě složený, ale moc jsme toho spolu zatím nenatrénovali, takže na nějaké větší odhady ambicí je ještě brzo. Důležité
bude, abychom často neměli víc absencí v zápasech a pravidelně nastupovali v co nejsilnější sestavě. Potom se dá v první lize hrát s každým. Osobně věřím, že na postup do předkola play-off bychom
měli výkonnostně mít. Hlavní bude nespadnout do bojů
ozáchranu,toznamenávyhnoutseposlednímdvěmamístům
v tabulce po základní části.“
Tomáš ROBA,
nahrávač a smečař nohejbalistů
TJ Sokol I Prostějov

LOS ZÁKLADNÍ ÈÁSTIOLJ\GUXzVWHYPXzÕYQRKHMEDOX¤5
1. kolo, sobota
6. dubna, 14:00 hodin:

4. kolo, sobota
27. dubna, 14.00 hodin:

TJ Sokol I Prostějov – TJ Sokol Holi- Český Brod - Prostějov (10:00), Přerov
ce, AC Zruč-Senec – MNK Silnice Group – Zruč-Senec, Holice – České Budějovice,
Modřice B, TJ Dynamo ČEZ České Budějo- Modřice B – Čakovice B (10:00)
vice – TJ Slavoj Český Brod, TJ Avia Čako5. kolo, støeda
vice B – TJ Spartak MSEM Přerov (15:00)
1. kvìtna, 14:00 hodin:
2. kolo, sobota
České Budějovice – Prostějov, Přerov –
13. dubna, 14:00 hodin:
Modřice B, Holice – Český Brod, Zruč-Se-

7. kolo, støeda
8. kvìtna, 14:00 hodin:

10. kolo, sobota
25. kvìtna, 14:00 hodin:

13. kolo, sobota
22. èervna, 14:00 hodin:

Čakovice B – Prostějov (15:00), Holice Modřice B - Prostějov (10:00), Holice – Zruč-Senec – Prostějov, Přerov – Český
– Přerov, České Budějovice – Zruč-Senec, Zruč-Senec, Přerov – České Budějovice, Brod, Holice – Modřice B, České BudějoviModřice B – Český Brod (10:00)
Český Brod – Čakovice B (10:00).
ce – Čakovice B

8. kolo, sobota
11. kvìtna, 14:00 hodin:

Holice – Prostějov, Přerov – Čakovice B,
Modřice B – Zruč-Senec (10:00), Český
Přerov – Prostějov, Holice – Čakovice B, nec – Čakovice B
Brod – České Budějovice (10:00)
Zruč-Senec – Český Brod, Modřice B – Čes6. kolo, sobota
9. kolo, sobota
ké Budějovice (10:00)
4. kvìtna, 14:00 hodin:
18. kvìtna, 14:00 hodin:
3. kolo, pátek
Prostějov - Zruč-Senec, Český Brod Prostějov - Přerov, České Budějovice
19. dubna, 14.00 hodin:
– Přerov (10:00), Modřice B – Holice – Modřice B, Český Brod – Zruč-Senec
Prostějov – Modřice B, Zruč-Senec – Ho- (10:00), Čakovice B – České Budějovice (10:00), Čakovice B - Holice (15:00)
lice, České Budějovice – Přerov, Čakovice B (15:00)
– Český Brod (15:00)

sobota 8. èervna,
14:00 hodin:

14. kolo, sobota
31. srpna, 14:00 hodin:

11. kolo, Prostějov - Český Brod, Zruč- Prostějov – Čakovice B, Český Brod –
-Senec – Přerov, České Budějovice – Holice, Modřice B, Přerov – Holice, Zruč-Senec –
Čakovice B – Modřice B (15:00)
České Budějovice

12. kolo, sobota
15. èervna, 14:00 hodin:

TJ Sokol I Prostějov hraje své domácí
zápasy na venkovním kurtu s nově zreProstějov – České Budějovice, Modřice konstruovanou tribunou u sokolovny na
B – Přerov (10.00), Český Brod – Holice Skálově náměstí (za nepříznivého počasí
(10.00), Čakovice B – Zruč-Senec (15:00) v tělocvičně ZŠ v ulici Palackého).

