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EXKLUZIVNĚ

Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Možná za to ani nemůže. Přesto se žák osmé třídy základní
školy na prostějovské„reálce“ stal skutečným postrachem všech učitelek
i řady spolužáků. Přitom škola a její zástupci proti němu
byli naprosto bezmocní. Vše vyvrcholilo tím, že v pracovní výchově ohrožoval jednoho z učitelů pilou a křičel, jak >IßN?N?M?
na místě všechny podřeže. Následně musela řada z jeho
H;MNL;Hí
spolužáků podat svědectví na policii. Mezi rodiči se začaly šířit celkem pochopitelné obavy z toho, co bude dál...

ä¾MQUOÆVąÊF[\¾MNCFPÊwMQN[UGEJEGXDWFQWEPWX÷PQXCVMCTKÆąG
XCTO¾F÷2QMWFUGOWO¾VGPVQUGPURNPKVDWFGOWUGVJQFP÷\C
RTCEQXCVPCUXÆOUGDGQXN¾F¾PÊZHQVQ/CTVKP<CQTCNC(CEGDQQM
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rychlý
9HĀHUQtN
Nekrmte ptactvo!
Prostějov(mik) - Jste zvyklí u drozdovického nebo krasického rybníka trávit krásné chvilky krmením
kačen či labutí? Tak na to raději zapomeňte! Není to prý vhodné, ptákům to škodí. Vedení magistrátu
vydalo pro občany varování. „Rádi
bychom touto cestou upozornili
občany na možná rizika a také na
to, že takto zvolený postup pomoci může ptákům způsobit zdravotní problémy. Aby se informace
dostala k co nejvíce lidem, budeme vyvěšovat cedulky u rybníka
s upozorněním,“ apeluje na veřejnost Milada Sokolová, náměstkyně prostějovského primátora.

Nastavte zrcadlo...
Prostějov (mik) – Nikoliv, tohle
není vtipná vsuvka z legendární
komedie Vesničko má středisková, ale požadavek jedné z občanek
Vrahovic. „Prosím o znovunastavení zrcadla v takzvané ´myší
díře´ pod dálničním mostem ve
Vrahovicích,“ žádá vedení magistrátu Andrea Kalvodová. Večerník
se minulý týden přesvědčil, že zrcadlo upozorňující na vozidla jedoucí v protisměru pod mostem
je hodně pokřiveno a neukazuje
vůbec nic. „Děkujeme za upozornění, zrcadlo necháme nastavit do
správné polohy,“ slibuje mluvčí
magistrátu Jana Gáborová.

Zápisy šestadvacátého
Prostějov (mik) – Prostějovští
radní již zveřejnili datum zápisů
dětí do základních škol. „Zápis žáků
do prvních ročníků pro školní rok
2019/2020 se bude konat v pátek
26. dubna od 12:00 do 18:00 hodin,“ sdělil Jan Krchňavý, náměstek
primátora statutárního města Prostějova.

Pondělí 8. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

rubriky

FOTO

VEÈE

,-4sy27.y+
&"
RNÍKU

Nikola Filipenská
PROSTĚJOV sĞēĞƌŶşŬƵ ƐĞ ŶĂƐŬǇƚůĂ
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Jediná Agentura Hóser ví, že od zítřka bude uzavřen Magistrát města
Prostějov! Na radnici prostě a jednoduše neproklouzne ani myš. Ale
co víc, uvnitř budou minimálně po
dobu dvou týdnů uzavřeni všichni
radní, úředníci a také část opozičních
zastupitelů, kteří si během dneška na
úřadu vyřizovali nějaké ty záležitosti. Důvod? Epidemie spalniček!
„Během pondělí jsme při razii na bacily zjistili, že primátor, a to včetně svých
náměstků, onemocněl spalničkami.

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

**Pondělí **
Aprílová devadesátka. Milan Kundera je spisovatel, který vás rozebere na
kousíčky, a pak zase složí dohromady. Vy už ovšem nikdy nebudete stejní... Jen
málokterý autor dokázal objevovat svět prostřednictvím tolika naprosto autentických postav jako právě on. Narodil se na Apríla a dlouhá léta si ze svého okolí
tak trochu tropil žerty. Zdálo se, že i druhá svatba známého bonvivána byla
v jeho osmatřiceti letech pouhým žertem. Nebyla. Se svojí ženou je dodnes!
**Úterý **
Zvláštní člověk. „Vy jste zvláštní lidé, vy mladí! Minulost nenávidíte, přítomností opovrhujete a budoucnost je vám lhostejná,“ napsal německý
spisovatel Erich Maria Remarque. To, co do jisté míry mohlo platit snad
o každém z nás, dokonale vystihovalo přístup Jaroslava Zdráhala odsouzeného za krádež k nepodmíněnému trestu. Za jeho nenávistí, opovržením
i lhostejností ovšem stály zejména drogy.
**Středa**
Bez mikrofonu. Říká se, že Chuck Norris zazpíval na letenské pláni do vypnutého mikrofonu, a přesto jej všichni dobře slyšeli. Podobně jako Chuck
nepotřebovaly mikrofon ani členky Dívčího pěveckého sboru z Kroměříže, které vystoupily na zámku v Konici.
**Čtvrtek **
O myších a dětech. Mnohé děti v mateřské školce vědí, že pejsek dělá „haf“,
kočička „mňau“ a žabička „kvák“. Pokud byste se jich ovšem zeptali, jak dělá
myš, tak by vám odpověděly: „klik“. Děti, které raději tančí, než si pouští videa na YouTube, vystoupily na festivalu Mateřinka v prostějovském divadle.
**Pátek **
Hudební zabijačka. „Odřízni mi temeno lebky, zbytek si vykuchám sám,“
zpívá frontman metalové kapely Dymytry v písni D.O.S.T. Nikdo z návštěvníků pátečního koncertu v prostějovském „Kasku“ ovšem jeho výzvu
nevyslyšel. Snad...
** Sobota**
Na kole na ryby. Makrely nemusí ulovit pouze rybáři, ale také cyklisté.
Přesvědčit se o tom mohli všichni, kteří se na bicyklech vydali do Haček
na Konicku. Jako každý rok je tam čekali hasiči i s tradičními grilovanými
rybami. Letošní cyklistická sezóna tím byla definitivně zahájena.
**Neděle**
Popletená pohlaví. Homosexuál sedí na lavičce, když kolem něj projde
pěkná ženská. Tak se na ni podívá a řekne si: „Stejně by někdy nebylo
špatný být lesbou!“ O tom, že vztahy mezi pohlavími mohou být pěkně
zapeklité, vypráví i francouzská komedie Můj tchán je princezna. V Národním domě s ní vystoupilo prostějovské Moje divadlo.

KRIMI
Ü½NGJ
Myslel si snad někdo, že jde
o aprílový vtípek? Šestnáctiletý mladík okradený na sportovním hřišti ve Studentské
ulici brzy poznal, že o žádný
fór nejde! Je až nepochopitelné, že se nějaký chmaták dopustil kriminálního činu na
takovém místě hojně navštěvovaném malými dětmi společně
s jejich rodiči.

1 550
Buď jak buď, chlapci někdo
zatím neznámý čmajznul
věci, které si odložil na lavičce. Přišel tak o sluchátka,
paměťové karty, kšiltovku,
a dokonce i o fotbalový míč.
Policisté krádež za více než
patnáct stovek řeší jako přestupek.

&21É6327ħð,/2
Uklízelo se jako o závod. Během
uplynulé soboty neuklízelo pouze
„celé Česko“. Do likvidace odpadků z míst, kam rozhodně nepatří,
se pustily také stovky Prostějovanů.
Dobrovolníci uklízeli v biokoridoru Hloučela, ve Vrahovicích, Krasicích a na mnoha dalších místech.
Tak je to správné, tak to má být!
CO NÁS UDIVILO…

(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾

Agentura 0DJLVWUiW]DYtUi5DGQtGRVWDOLVSDOQLÿN\
Prostě se všichni celí osypali! A s nimi
také několik desítek úředníků. Okamžitě jsme vydali pokyn neprodyšně
uzavřít budovu se zákazem ji opustit.
Týká se to zhruba dvou stovek lidí,“
šokovala Evík Kučeráková z prostějovské hygienické stanice.
O tom, jak je situace vážná a zoufalá, informoval po telefonu Agenturu
Hóser sám primátor. „Nechtěli jsme
riskovat hóseří vyrážku. Já sám jsem
zpozoroval poprvé na paní náměstkyni Bitvě u Sokolova, že najednou
zrudla, pak jí na obličeji a krku vyrašila hrozná vyrážka. Pak na mě
chytla a já se rovnou osypal taky. Plánované zasedání rady města se sice
uskutečnilo, ale všech jedenáct konšelů se osypalo rovněž! Přijel za námi

rubriky
Večerníku

doktor ve skafandru a jeho diagnóza
byla jasná, jedná se o spalničky. A jelikož touto nemocí jsou postiženi
i někteří úředníci, nedivím se hygienikům, že radnici uzavřeli. Nemůžeme
nakazit všechny občany Prostějova,
to bychom pak ve volbách schytali.
Zůstaneme tedy několik týdnů ve
svých kancelářích, co se dá dělat,“
zavzlykal primátor Prostějova Francimór Kopačka. „Nejde jen o to uzavřít všechny nemocné, ale v karanténě
musejí zůstat i ti úředníci, kteří na
sobě ještě vyrážku nemají. Nedostanou se ven ani na krok,“ podotkla
ještě okresní hygienička Kučeráková.
Magistrát tak bude uzavřen pro veřejnost minimálně dva týdny. „Po
tuto dobu mohou občané své záleži-

tosti vyřizovat s úřadem jen telefonicky nebo prostřednictvím elektronické
pošty. Vyhýbejte se okolí radnice,“
vyzývá obyvatele Prostějova mluvčí
magistrátu Janina Gáborka.
Jak se ještě Agentura Hóser dozvěděla, na radnici zůstali uvězněni
také někteří opoziční zastupitelé,
kteří klíčovou dírkou chtěli sledovat
jednání rady města. A to se jim stalo
osudným...
Za Agenturu Hóser Majkl

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

PÁTRÁNÍ

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

Zlovůle na hřbitově. Neuvěřitelný
neznaboh poškodil během předminulého víkendu dva hroby na místě
posledního odpočinku v Plumlově.
Kdosi zatím neznámý chtěl odkrýt
jeden z hrobů, žulová deska mu ale
upadla na sousední hrob a rozbila
se. Po ničiteli pátrá policie, hrozí
mu až dva roky vězení.
ZACHYTILI JSME

5

Z exkluzivní zpovědi Ivany Dvořákové z Alojzova vyšlo najevo,
že o sebevraždě své osmnáctileté
dcery na kolejích u Pivína se od
policie dozvěděla až po pěti hodinách. Už předtím ale řešila hrůzostrašné telefonáty!
ZAUJAL NÁS...

DYMYTRY

Foto: Internet

Česko-ruská metalová kapela
označující se za průkopníky a vlajkonoše moderního hudebního stylu
„psy-core“ vystoupila v pátek večer
na pódiu Společenského domu.
Koncert byl velice úspěšný a sál
plný fanoušků. Ale ty texty...
ZASLECHLI JSME…

„MĚLI JSME
HO RÁDI,
TEĎ JEJ
PROKLÍNÁME!“
Jeden z občanů Mostkovic
se takto vyjádřil na adresu tragicky
zemřelého hasiče, který sám zavinil
výbuch ve svém domě a zároveň
poškození dalších šesti
desítek nemovitostí.

PATRIK HORVÁT
se narodil 22. ledna 2003 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 28. ledna
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
16 do 17 let, měří mezi 163 až 168 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči
a černé vlasy. Mluví romským jazykem.

ROSALINDA FORGÁČOVÁ

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

16/5 °C

¶WHUÙ

16/4 °C

Støeda

16/4 °C

Ètvrtek

16/4 °C

Pátek

17/5 °C

Sobota

15/6 °C

Nedìle

14/6 °C

Ema

Dušan
Darja
Izabela

se narodila 25. listopadu 2003 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 17. března
2019. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
15 do 16 let, měří okolo 160 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědočerné vlnité vlasy.

Julius
Aleš

Vincenc
Zdroj: meteocentrum.cz
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Co jej trápilo?
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RAKOVINA,
nástup do vězení...
Foto: internet

MICHAL KADLEC

NIKOLA FILIPENSKÁ

/NCFÚOWåD[NQDNÊDGPÚRTQUXQLKDQFTQWRQ
XCJWXåF[RTÚPCXNCUVPÊEJFKUMQVÆM¾EJRTQ
QUVCVPÊX[O[UNGNP÷LCMQW\¾DCXW
Foto: Facebook

ŠUMPERK, PROSTĚJOV Osm
dní po katastrofální tragédii
dvou děvčat u Pivína se další
člověk z Prostějovska rozhodl ukončit svůj život pod
koly vlaku. Jednatřicetiletý
Jiří H. spáchal sebevraždu na
kolejích železniční trati na
Šumpersku. Večerník ví, co
jej k tak zoufalému činu dohnalo...

V neděli 31. března krátce po půl desáté večer přijali šumperští policisté
oznámení o střetu osoby s vlakem,
ke kterému došlo na železniční trati mezi stanicemi Šumperk a Bludov. „V poškozeném byl zjištěn jednatřicetiletý muž, který po střetu
s vlakem utrpěl zranění neslučitelná se
životem. Šumperští kriminalisté tuto
tragickou událost na základě dosud
zjištěných informací šetří jako možnou
sebevraždu. Provoz na železniční trati

byl obnoven krátce před půl dvanáctou
v noci,“ uvedla Jiřina Vybíhalová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Na druhý den zaplavily sociální sítě
různé spekulace, ale také projevy soustrasti rodině. Jiří H. z Dobromilic byl
totiž mezi omladinou na Prostějovsku
velice dobře znám. „Byl to perfektní
showman, pořádal diskotéky a rád bavil lidi,“ sdělil Večerníku mladík, který zemřelého znal velice dobře.

Co ale muže dohnalo k tak nešťastnému rozhodnutí? „Měl rakovinu
a doktoři mu dávali dva až tři měsíce
života. Navíc dlouhodobě neplatil
alimenty na svoji malou dceru, za
což byl odsouzen a měl nastoupit
do vězení. Toto všechno se v něm asi
nakupilo a nevěděl, jak dál,“ myslí si
člověk z okruhu jeho známých.
Oblíbený diskžokej a bavič má pohřeb
tuto středu 10. dubna v obřadní síni na
Městském hřbitově v Prostějově.

8NOLóPHéHVNRQD3URVWøMRYVNX

NAŠEL SE GRANÁT
I VIBRÁTOR
NA VÁŠ NÁMÌT

PROSTĚJOV Celostátní akce Ukliďme Česko měla
v Prostějově jeden výjimečný počin. Společně s až neuvěřitelným nepořádkem se museli dobrovolníci z řad
ochránců přírody vypořádat i s neobvyklou a hlavně
nebezpečnou nástrahou. Jedna z mladých žen totiž
Foto: www.pvnovinky.cz
narazila u Hloučely na munici ze druhé světové války!
Nečekaný nález potvrdila Večerníku během uplynulé neděle mluvčí krajské policie. „V sobotu šestého
dubna před polednem uklízela u říčky Hloučela v Prostějově osmadvacetiletá žena, která v jednom místě
našla předmět připomínající protitankový granát. Proto nález oznámila na policii,“ uvedla Tereza Neubauerová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
A měla recht. „Pyrotechnik, který přijel na místo, potvrdil, že se jedná o protitankový granát vyrobený
v roce 1939. Munice byla naštěstí bez zápalného systému a spouštěče. Granát si pyrotechnik převzal
k likvidaci,“ uklidnila veřejnost policejní tisková mluvčí.
Jednalo se zřejmě o tak trošku utajenou záležitost, protože o nálezu munice neví ani hlavní organizátorka
úklidu v biokoridoru Hloučela. „Opravdu o tom nic nevím, muselo to proběhnout hrozně rychle a nikdo ze
zúčastněných dobrovolníků se mi o tomto nálezu nezmínil. Je ale vidět, že u Hloučely se dá najít snad úplně
všechno,“ zareagovala na dotaz Večerníku Eva Zatloukalová, předsedkyně Českého svazu ochránců přírody,
Regionálního sdružení IRIS v Prostějově, což je organizace, která má nad celostátní akcí zdejší patronát.
A to nebylo vše. Vedle televize či postele došlo ke kurióznímu nálezu v okolí říčky Romže u Smržic. Tam
byl objeven růžový vibrátor! Zprávy z tohoto zákoutí prostějovského regionu sice nehovoří o tom, zda tato
erotická pomůcka byla ještě funkční a jestli u řeky ležela dlouho. Lze se ale domnívat, že poměrně drahý vibrátor zde žádná z žen nevyhodila jen tak jako odpad, ale prostě ho zde zapomněla. Nebo to bylo tak, že při
erotických hrátkách v křoví byla vyrušena a vylekaná jej v roztržitosti nechala ležet napospas. Kdo ví... (mik)

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOVSKO Nebezpečná rotavirová infekce, o které Večerník informoval
v minulém vydání, během uplynulého
týdne rozhodně neustala. Dvouletou holčičku, které kvůli ní selhávaly orgány, se
však lékařům podařilo zachránit.

Martin ZAORAL

4GRQTV¾å\×MNKFQXÚEJRTCEÊPCLFG
VGPCUVTCP÷ Foto: Facebook

Vysoce nakažlivými rotaviry nejčastěji trpí
malé děti do 5 let. Postižení mají silný průjem, zvracejí, bolí je břicho, nemohou pít
a vstřebávat základní minerály. Nelze se divit,
že mnozí z nich končí v nemocnici. Dětem
totiž zcela reálně hrozí dehydratace. Před

týdnem jsme informovali o případu dvouleté
holčičky, které kvůli této infekci začaly selhávat orgány.
„Holčička už je naštěstí z nemocnice doma,“
prozradila Večerníku na konci uplynulého
týden ředitelka inkriminované mateřské školky na Prostějovsku. To ovšem není vše. Dle
našich informací byly hospitalizovány i další
děti, a to i výrazně starší. „Vím o klukovi, který rovněž skončil na kapačkách. A to je mu
už šest. Není to rozhodně ojedinělý případ,“
prozradila jedna z maminek, která si nepřála
být jmenována.
Pro dospělé nepředstavují rotaviry zdaleka
takové nebezpečí. Pokud je ovšem jejich organismus zejména během nástupu infekce
oslaben, mohou i je řádně pozlobit.
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Brány památek ®012-2
19040510433

ˇ v ProstEjovE
dokoRán
ˇ ˇ

PROSTĚJOV Projekt, který tady bezesporu chyběl.
Statutární město Prostějov se
letos poprvé v širším rozsahu
připojilo k Mezinárodnímu dni
památek a sídel. „PROSTĚJOV
MODERNÍ“ byl programem
prvního dne z celkových tří,
který byl věnovaný městským
památkám v rámci akce Brány
památek dokořán. Uplynulou
sobotu si lidé mohli prohlédnout trojici skvostů, jakými
bezesporu jsou Národní dům,
radnice a městský zámek. (red)

REPORTÁŽE S DALŠÍ POZVÁNKOU
NAJDETE NA STRANĚ 29

2x foto: www.prostejov.eu

PROSTĚJOV Již třetí týden
Večerník monitoruje situaci na
Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově, kde jeden ze studentů
onemocněl spalničkami. Kvůli
tomu byla uvedena celá jeho třída se třemi desítkami spolužáků
do karantény, stejně jako šestice
vyučujících profesorů.
Podle aktuálního vyjádření ředitele GJW je jisté, že spalničky
jsou na této škole definitivně na
ústupu. „Návrat nakaženého studenta do běžné výuky, stejně jako
jeho spolužáků a profesorů se již
počítá na dny, problém s nemocí ustupuje. Docházejí výsledky
laboratorních šetření, které jsou
negativní. Výuka se už začíná
normalizovat a počítám s tím, že
i karanténa bude následující týden odvolána,“ sdělil Večerníku
Michal Šmucr.
(mik)
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STÍNY MINULOSTI

PO STOPÁCHSTARÉHO

PŘÍPADU
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KONICE Poslední cestující si lístek na nádraží
v Konici koupili na konci roku 2011. Poté byly
výdejna jízdenek i čekárna uzavřeny. Důvodem
měl být neefektivní provoz. Z rozlehlé budovy se tak stává skutečný STÍN MINULOSTI.
I proto Večerník zajímalo, co s ní bude dál.

Hned dvě vlaková nádraží mají v Konici. Ani
jedno však neslouží svému účelu. Původní staniční budova, která byla dlouhodobě v katastrofálním stavu, je v soukromých rukou. Aktuálně
zde probíhají jisté stavební úpravy. Ta novější,
která ji na začátku devadesátých let minulého

2QFQDPÊUVT¾åPÊEKX0÷OéKEÊEJPCF*CPQWJPGFVCMJNÊFMQXCVPGDWFQW
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NĚMČICE NAD HANOU Zatímco
v Konici a Kostelci na Hané městská policie roky funguje, v Plumlově a Němčicích nad Hanou před
lety ukončili její činnost. Ve druhém případě to už vypadalo, že se
vše od nového roku změní. Ovšem
nestalo se.
Je to dilema. Na jedné straně stojí
dohled nad výtržníky a opilci, špatně
parkujícími řidiči či problémovými
pejskaři, na straně druhé je pak minimálně milion korun ročně z městského rozpočtu. Jak se rozhodnout?
V Němčicích nad Hanou už jeden

Napsáno
pred
à
6. 4. 2009

strážník v devadesátých letech působil. Po třech letech však skončil.
Zhruba před rokem to vypadalo, že
by po letech mohl dostat hned dva své
následovníky.
Nakonec však městská policie v Němčicích nad Hanou stále není. „Pouze
na toto téma proběhla rozsáhlá diskuse a učinili jsme některé přípravné
kroky. Zastupitelstvo však obecně
závaznou vyhlášku o zřízení městské
policie na podzim neschválilo. Dále
se již o celé záležitosti nediskutovalo,“
potvrdil Večerníku starosta Němčic
nad Hanou Jan Vrána.
(mls)
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století nahradila, je však již osm let pro veřejnost
uzavřená.
„V současné době není výpravní budova trvale
obsazena pracovníky SŽDC, je zde pouze odloučené pracoviště Správy tratí OŘ Olomouc.
Prostory čekárny byly v minulosti nabídnuty
obci k možnému pronájmu za symbolickou
cenu. Nabídka ze strany obce nebyla využita,“
reagoval na dotaz Večerníku Ladislav Kašpar,
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc SŽDC.
Skrýt před deštěm se cestující už řadu let mohou pouze v přístřešku u prvního nástupiště.
Na nádraží svého času chyběly i lavičky, které už jsou však lidem k dispozici. SŽDC přitom nezastírá, že výpravní budova má statické
problémy. Její oprava je ovšem v nedohlednu.
„Rekonstrukce není v současné době prioritou.
Nejdříve k ní dojde po roce 2021,“ konstatoval
Kašpar.
Vypadá to, že se na konickém nádraží zastavil
čas. Největší změnou za poslední roky je fakt, že
loni změnila majitele budova skladiště s nákladní rampou. Velkoryse pojatý objekt, který byl
s velkou pompou otevřen před necelými třiceti
lety, zůstává všem na obtíž. Na lepší budoucnost
se v jejím případě očividně neblýská... (mls)

2GĨYQtSRGQLNQDEtUiQRYp]DPĨVWQDQFH
Klub personalistů při Okresní hospodářské komoře v Prostějově se
minulý týden sešel na půdě Oděvního podniku Prostějov s jeho vedením. V úvodu jednání vystoupil
Milivoj Žák, předseda představenstva Oděvního podniku, akciové
společnosti. Hned při přivítání
sdělil příjemnou novinku. OP opět
nabírá zaměstnance!
„Právě dnes vám mohu říct pozitivní
zprávu, že opět nabíráme lidi. Týká
se to kvalifikovaných profesionálních
dělnických profesí, máme nové zakázky a potřebujeme lidi do výrobních
dílen. Je to první pozitivní zpráva po

dlouhém čase, že se zase něco obrací
k dobrému,“ uvedl Milivoj Žák.
Oděvní podnik zůstává se svými bezmála dvěma tisícovkami pracovníků
jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v rámci Olomouckého kraje.
V rámci restrukturalizace v minulých
měsících propustil desítky zaměstnanců. „Zhruba před rokem jsem zaslechl fámy o tom, že Oděvní podnik
končí. Ne, Oděvní podnik není před
krachem, zakázek je v současné době
dostatek. Postupně získáváme i další
zakázky, například v oblasti sportu.
Podnik se přeměňuje na obchodní
firmu se zajištěnou výrobou toho

nejkvalitnějšího, co u nás umíme vyrobit,“ vysvětlil Žák. Zároveň vyvrátil
spekulace o nedostatku finančních
prostředků na výplaty a odstupné.
„Oděvní podnik nikdy nedlužil na daních, sociálním a zdravotním pojištění
a ani zaměstnancům,“ řekl předseda
představenstva.
Nabírání nových pracovníků není masové. „Ale je to dobrý posun, možná
trend, možná zlom. Nabírání nových
kvalifikovaných dělníků znamená také
to, že máme moratorium na propuštění výrobních pracovníků. Nechceme
se zbavovat kvalitních vyučených a zaučených základních dělníků,“ podotkl

Milivoj Žák. Přes pozitivní zprávu ale
Žák přiznal, že v budoucnu může dojít k propuštění režijních pracovníků.
„V oblasti režijních nákladů stále vládnou úspory. Nečekají se masivní odchody, všechny případy se budou řešit
individuálně. Tyto kroky podnikneme
na základě důkladných analýz. Pokud
k takovým případům dojde, odchody budeme řešit důstojně a seriózně.
S každým zaměstnancem se chceme
dohodnout na rozumném a výhodném odstupném. Nechceme pálit
žádné mosty, odcházející lidi můžeme
v budoucnu zase potřebovat,“ uzavřel
Milivoj Žák.

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Hliníky
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Nezdá se vám tato reportáž s ohledem na další vývoj Oděvního podniku a současnost jako výsměch? Tehdejší nejvlivnější muž ve firmě už přece
v roce 2009 musel vědět, že firma jde
takzvaně do kopru a je jen otázkou
času, kdy skutečně zkrachuje. A o rok
později to už bylo skutečně vážné.
Dluhy zaměstnancům, obrovské nesplacené úvěry a konec jakýchkoliv
zakázek. Vše vyvrcholilo 28. června
2014, kdy tuna dynamitu stačila na
odstřel celého komplexu Oděvního
podniku. Jak jsme zmínili, Milivoj
Žák musel už před deseti lety tušit, že
je chod společnosti neudržitelný a pokud kdokoliv uměl číst mezi řádky,
tak už tenkrát upozorňoval kromě
náboru nových lidí i na nutnost propuštění jiných zaměstnanců. Prostě
„habaďůra“ na lidi...
(mik)
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Příště: Kojetínská ulice
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Sprejeři měli
13 a 15 let...
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Předminulý pátek 29. března vpodvečer si strážník při hlídkové činnosti
v Janáčkově ulici povšiml u supermarketu mladíka, který popisoval fixou betonový pilíř budovy. Na místě
s ním byla i dívka. Dvojice byla vyzvána k prokázání totožnosti. Hoch
uvedl, že je mu patnáct let, o občanský průkaz má zažádáno a ještě mu
nebyl vydán. Slečna uvedla, že je jí
třináct let. Pro podezření z trestného
činu poškozování cizí věci si strážník
vyžádal přes operační středisko příjezd Policie ČR. Po dostavení se hlídky na místo byla dvojice policistům
předána k dalšímu šetření.

Opilá seniorka
Prostřednictvím linky 156 nahlásila v pátek 29. března večer kolemjdoucí žena ležící opilou osobu
v trávě, a to za místním nádražím.
U fotbalového stadionu byla nalezena devětašedesátiletá bezdomovkyně ve značně podroušeném
stavu. Žena s hlídkou velmi špatně
komunikovala, postavit se na nohy
a postarat se o sebe nebyla schopna.
Orientační dechovou zkouškou jí
byla změřena hodnota 2,56 promile alkoholu v dechu. Lékařem bylo
doporučeno umístění opilé ženy do
protialkoholní záchytné stanice, což
strážníci vzápětí učinili.

Popíjeli na veřejnosti
Při kontrolní činnosti a dohledu
na dodržování veřejného pořádku
si hlídka předminulou sobotu 30.
března povšimla tří osob požívajících
alkoholické nápoje u drozdovického
rybníka. Vyhláška města na tomto
místě zakazuje konzumaci alkoholu.
O tom byli pánové hlídkou poučeni
a rozpitá láhev jim byla odebrána.
Jednalo se o muže ve věku 58, 53 a 45
let. O čtyři dny později se na tom samém místě nacházela jiná trojice,
která tam rovněž konzumovala alkohol. Opět byli hlídkou muži poučeni
o platnosti vyhlášky a protiprávním
jednání. Z části zkonzumovanou lahev s vínem strážníci dotyčným odejmuli. V tomto případě se přestupku
dopustili pánové ve věku 57, 51 a 38
let. Dalšího protiprávního jednání
si strážníci povšimli dne 4. dubna
v dopoledních hodinách na náměstí
T. G. Masaryka. Na lavičce se nacházel sedmapadesátiletý muž, který
popíjel bílé víno z dvoulitrové lahve.
I v tomto případě strážníci muže
poučili o protiprávním jednání a nedopitý alkohol mu odebrali. Přestupkové jednání místních bezdomovců
projedná příslušný správní orgán.

Našli hledaného muže
V úterý 2. dubna vpodvečer bylo od
Policie ČR přijato oznámení o devětapadesátiletém muži, po kterém
bylo vyhlášeno celostátní pátrání
z důvodu, že se nevrátil od lékaře
domů. Hodinu poté si strážníci vykonávající kontrolní činnost v ulici
Mánesova povšimli muže odpovídajícího popisu hledaného. Dotyčný
byl vyzván k prokázání totožnosti.
Po jeho ústním sdělení strážníci vyhodnotili, že jde o osobu v pátrání.
Muž byl předveden na obvodní oddělení Policie ČR, kde byl předán
službu konajícím policistům k dalším úkonům.
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Hlídka strážníků našla plačící zraněnou ženu

Zlodějem je kadeřník?

PROSTĚJOV Přítel ji zkopal! Strážníci
městské policie řešili předminulou neděli případ násilného činu, kterého se
podle nalezené zraněné ženy dopustil
její . Po vzájemné hádce měl partnerku zkopat, tu našla hlídka zraněnou
u garáží na okraji Prostějova...

Michal KADLEC
„V neděli jedenatřicátého března ve večerních hodinách jsme přijali oznámení o ležící ženě, která si
stěžuje na bolesti a volá o pomoc. Do okrajové části
města byla okamžitě vyslána hlídka. Za garážemi na-

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

lezla plačící třicetiletou osobu s viditelným poraněním hlavy. Na dotaz strážníků, jak ke zranění došlo,
žena uvedla, že se pohádala s přítelem a on ji pak několikrát kopl do nohy, na kterou se nemůže postavit.
Dále sdělila, že vlivem požitého alkoholu zavrávorala a udeřila se hlavou o zeď,“ informovala Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Vzhledem k poranění byla převezena do nemocnice na vyšetření, inkriminovaného přítele
se hlídce zkontaktovat nepodařilo. „Svým jednáním je čtyřiatřicetiletý muž podezřelý z přestupku
proti občanskému soužití. Záležitost byla postoupena k dořešení příslušnému správnímu orgánu,“
dodala Greplová.

'OXKVSO¿FHODGOXKHP

Podvod
přes
Za podvod jí hrozí

internet
SĚWOHWEDV\
PROSTĚJOV Z přečinu podvodu a přečinu úvěrového podvodu
viní kriminalisté prostějovského
oddělení hospodářské kriminality
jednatřicetiletou ženu z Prostějova. A není to žádná troškařka. Nabrala si celkem sedmadvacet úvěrů
v celkové hodnotě 380 000 korun.
Splatit dokázala jen část. Ovšem
jen tím způsobem, že si na splátky
zase půjčila...
„Těchto skutků se měla obviněná
dopouštět v období od září 2016 do
března 2018, kdy si s různými společnostmi a na různých místech sjednala
celkem sedmadvacet smluv o úvěrech
a zápůjčkách v celkové výši přesahující
tři sta osmdesát tisíc korun. Smlouvy
žena uzavírala, přestože věděla, že nebude schopna závazky z nich plynoucí
řádně plnit. Při jejich sjednávání zamlčovala důležité okolnosti, zejména výši

svých závazků z dřívější doby. Ty se
postupně zvyšovaly a v době uzavírání posledního spotřebitelského úvěru
byla povinna splácet částky souhrnně
přesahující čtyřiadevadesát tisíc korun,“ vypočítal František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Jak ještě dodal, během uvedeného
období se žena snažila některé dluhy platit. „Díky dalším sjednaným
půjčkám tak mohla uhradit devět
předchozích půjček zcela a dalších
sedm pouze z části. Když neúprosná
spirála dosáhla svého vrcholu, zůstalo
nezaplaceno celkem 214 123 korun,“
dodal Kořínek.
V případě prokázání viny a odsouzení obviněné ženě za uvedené přečiny
hrozí trest odnětí svobody na 1 rok
až 5 let.
(mik)
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PROSTĚJOV Policisté aktuálně
šetří podvod na internetovém inzertním portálu. Jeden z Prostějovanů si přes internet objednal
výstroj na potápění, ale po zaplacení zboží se ho vůbec nedočkal.
Jelikož škoda nedosáhla hranice
pěti tisíc korun, strážci zákona vše
hodnotí jako přestupek.
„Dne čtrnáctého března tohoto roku
si osmatřicetiletý muž z Prostějova
na internetovém inzertním portálu
vyhlédl potápěčskou vestu za částku
tří a půl tisíce korun. S dosud přesně neustanoveným prodávajícím

se poté telefonicky dohodl, že k objednanému za dalších pět set korun
přikoupí i ploutve. Na jeho účet tedy
zaplatil dohodnutou částku plus
poštovné a čekal na zboží. To však
do dnešního dne nedošlo a prodávající se pro něj stal nekontaktním.
Policisté věc šetří pro podezření
z přestupku proti majetku. Za ten
podezřelému v případě prokázání
viny hrozí pokuta až do výše padesáti tisíc korun,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. (mik)
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DROGY TOTÁLNĚ ZNIČILY DALŠÍ MLADÝ ŽIVOT
Jaroslav Zdráhal vyloupil školku
a kradl i v hospodě, vězení se nevyhne

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Tohle by měl vidět každý mladý člověk, který dostane chuť vyzkoušet si pervitin... Naprostou lhostejnost k tomu,
co s ním bude, prokázal Jaroslav Zdráhal. Dvacetiletý mladík bral
pervitin ve velkém zhruba čtyři roky a za tu dobu pomalu, ale jistě
klesal až k samému dnu. Tím se pro něj stane vězení, kam jej minulé úterý za dozoru Večerníku poslal prostějovský soud. Dokáže
se od něj odrazit, nebo na něm již zůstane?
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Jaroslav Zdráhal si s pervitinem začal
ve svých šestnácti letech. „Drogy mi
prodávala Monika Štůralová, bral
jsem je skoro každý den,“ přiznal
se u soudu. V té době žil s otcem
v Hradčanech. Tam rovněž ještě
coby mladistvý vykradl místní mateřinku. Do vězení neputoval, musel
se však podrobit dohledu probačního úředníka. Na to však kašlal.
Na schůzky se nedostavoval vůbec,
nebo až po opakovaných urgencích.
Nebylo nic neobvyklého, když přišel
pod vlivem drog. Se svojí závislostí
se pokusil bojovat, dvakrát nastoupil na léčení, ani jednou však neměl
dostatek vůle, aby ho dokončil. Vždy
začal brát pervitin znovu. Jeho otec

Ten však navádění ke krádeži jednoznačně popřel. „To určitě není pravda! Viděl jsem, jak se kolem odložené peněženky ochomýtá a ještě jsem
mu říkal, ať ji nebere, že do hospody
chodíme pravidelně. Je ale pravda,
že po krádeži mi dal osmnáct stovek.
Peníze jsem poškozenému nevrátil,
po něm chtěl, aby si našel práci, ani čekal jsem až na soud,“ přiznal se Ratoho však nebyl schopen. „Nepra- dek Pohlotko.
coval jsem, protože se mi nechtělo,“
1HãORWRMLQDN
objasnil svůj postoj Zdráhal. Tatínek
tak neměl jinou šanci než jej z domu
vyhodit. Jaroslav Zdráhal se dle Pokud je to jen trochu možné, tak
svých slov přestěhoval k přítelkyni mladé lidi za podobné krádeže
do jejího rodinného domu v Male- nikdo do vězení zavírat nechce.
Nicméně v případě Jaroslava Zdránách na Stražisku.
&LNiQPXPČONUiGHå hala nemohl soudce jinak a poslal
jej na osm měsíců do vězení. „Vede
UR]PORXYDW
mě k tomu zejména váš přístup jak
V úterý 2. dubna před prostějovským k probačnímu dohledu, tak k předsoudem stanul Jaroslav Zdráhal kvůli chozímu alternativnímu trestu veřejcelkem banální krádeži. Ze stolu hos- ně prospěšných prací, které jste nepody v Dobromilicích ukradl peně- vykonal. Z toho vyplývá, že obojí se
ženku, ve které mělo být 3 800 ko- naprosto míjí účinkem. Krátký nerun. Obžalovaný to nepopíral, ostatně podmíněný trest může být poslední
jej usvědčoval kamerový záznam. šancí, jak se ještě coby dosti mladý
Problém měl pouze s uhrazením celé člověk můžete probrat. Buď se to
způsobené škody. „Nevím, proč bych zdaří, nebo nastoupíte na dráhu ceto měl platit celé, když jsem osmnáct loživotního recidivisty. Je to jen na
stovek dal po krádeži Radkovi Pohlot- vás,“ vysvětlil Petr Vrtěl, který se na
kovi, který mě k tomu navedl,“ argu- úplný závěr vyjádřil k rozdělení lupu.
mentoval obžalovaný.
„Nevypadá to, že by Radek Pohlotko

Z přečinu krádeže podezírají
prostějovští policisté dosud nezjištěného pachatele, který měl
předminulý pátek 29. března po
čtrnácté hodině z jedné prostějovské elektroprodejny odcizit
dva zastřihovače vlasů značky
Philips. Zboží se pachatel zmocnil po předchozím odstranění
lanka chránícího před odcizením. Tímto jednáním prodejně
způsobil škodu vyčíslenou na
bezmála 6 000 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.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Okraden na hřišti
Minulé pondělí 1. dubna mezi
šestnáctou a sedmnáctou hodinou se na sportovním hřišti ve
Studentské ulici dosud nezjištěný pachatel zmocnil odložených
věcí šestnáctiletého mladíka.
Odcizením sluchátek, paměťové
karty, SIM karty, kšiltovky a fotbalového míče pachatel mladíkovi způsobil škodu vyčíslenou
na 1 550 korun. Policisté věc
šetří pro podezření z přestupku
proti majetku. Za ten pachateli
v případě dopadení hrozí pokuta až do výše 50 000 korun.

Nádrž na suchu

V noci ze čtvrtku 4. na pátek
5. dubna se neznámý pachatel
vloupal do soukromého areálu
v Prostějově. U zaparkovaného
nákladního vozu otevřel neuzamčenou nádrž a odčerpal
zhruba dvacet litrů motorové
nafty. Firmě tak způsobil škodu
za 600 korun.

Krádež jízdního kola
Škodu za téměř 16 000 korun
způsobil dosud neznámý pachatel, který v Prostějově odcizil jízdní kolo. Minulý pátek 5.
dubna vnikl do společné kolárny v přízemí bytového domu,
kde odcizil dámské jízdní kolo
značky Head uzamčené ke stojanu. Pětatřicetiletá majitelka
vyčíslila způsobenou škodu na
15 800 korun. Zloději v případě
dopadení hrozí dva roky kriminálu.

Cyklisté bez pokut

&XCEGVKNGVÚ ,CTQUNCX <FT¾JCN RąKwGN
 MUQWFWDG\QDéCPM[LGJQVQVQåPQUV
OWUGNKRQVXTFKVRąÊVQOPÊTQFKéG

(QVQ/CTVKP<CQTCN

obžalovaného k činu skutečně naváděl. Každopádně je jedno, co zloděj
s penězi udělá, za jejich krádež je
zodpovědný hlavně on. Jak se chlapci mezi sebou domluví, je už jen na
nich,“ konstatoval Vrtěl.
Jaroslav Zdráhal nepodmíněný
trest očividně nečekal a poněkud
teatrálně začal slibovat, že pokud
dostane další šanci „už nepřejde
ani na červenou“. Posléze si ponechal lhůtu pro možnost odvolání,
to samé učinila i státní zástupkyně. Rozsudek tak dosud není pravomocný.

V úterý 2. dubna v době od
5:00 do 6:30 hodin realizovali
policisté dopravního inspektorátu ve spolupráci s krajským
koordinátorem útvaru BESIP
preventivní akci zaměřenou
na viditelnost cyklistů při snížené viditelnosti. Během akce
policisté na území města Prostějova zkontrolovali desítky
cyklistů. U drtivé většiny kontrolovaných nezjistili závažnější
prohřešky. Drobné nedostatky
pak řešili domluvou, případně
i dovybavením. O to se postaral
pracovník útvaru BESIP, který v případě potřeby cyklisty
dovybavil reflexními doplňky.
Akci policisté hodnotí jako
úspěšnou, protože při ní nemuseli uložit ani jednu pokutu.
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děti, pejsci a zdraví

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

Monika VÁGNEROVÁ
31. 3. 2019 49 cm 3,15 kg
Vyškov

Michal CHROMEC
2. 4. 2019 54 cm 4, 30kg
Věrovany

Tomáš VYCHODIL
1. 4. 2019 51 cm 4,00 kg
Prostějov

Sebastian LUŇÁČEK
30. 3. 2019 51 cm 4,10 kg
Bohuslavice

Z NEMOCNICE ...

3RURGQLFHRWHYíHViO\YHíHMQRVWL

Václav LAGRON
31. 3. 2019 50 cm 3,35 kg
Olomouc

Marek PAPŠÍK
31. 3. 2019 50 cm 3,15 kg
Olšany u Prostějova

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:

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!

PROSTĚJOV (Lucie Drahošová, tisková mluvčí společnosti Agel) Prohlédnout si porodní sály, ambulanci i celé
novorozenecké oddělení si mohou budoucí maminky a tatínkové v Prostějově. Nemocnice Prostějov, člen skupiny
AGEL, pořádá v úterý 9. dubna DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který nastávající rodiče seznámí s prostředím
porodnice i praktickými informacemi
k porodu.
„Kromě prohlídky prostor se budeme snažit nastávajícím rodičům nabídnout i co
nejvíce praktických informací. Budoucí
rodiče se například dozvědí, jak poznat blížící se porod, kdy jet do porodnice a co si
sbalit s sebou. Během dne otevřených dveří
se navíc seznámí nejen s vybavením našeho

oddělení, ale i s porodními asistentkami,
které pak o maminky při porodu pečují,“
řekla Věra Tisoňová, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Prostějov, která potvrzuje trend dnešní
doby, kdy se maminky čím dál více zajímají
o porod a jeho možnosti, předporodní přípravu i o péči o novorozence, a snaží se také
již v době těhotenství co nejlépe připravit.
„Protože při rozběhnutém porodu mnohdy
není příliš času na zodpovězení všech otázek, a online či telefonická komunikace je
příliš neosobní, pořádáme pravidelně tyto
dny otevřených dveří. Hovoříme zde nejen
o přípravě a průběhu normálního i operačního porodu, ale také o tom, co následuje
po propuštění domů – o tom jak o miminko pečovat v prvních šesti týdnech a sa-

mozřejmě neopomíjíme ani téma kojení,“
doplnila vrchní sestra Bc. Věra Tisoňová.
Součástí Dne otevřených dveří přitom
bude i prezentace produktů pro nastávající
maminky i miminka. Kosmetiku představí
firma Weleda, pomůcky ke kojení společnost Medela a výživu Nutricia. Chybět nebude ani společnost Bayer či Biovit.
Den otevřených dveří gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice
Prostějov se bude konat v úterý 9. dubna
od 14:00 do 18:00 hodin ve druhém patře pavilonu E. Zájemci mohou přicházet
přímo na oddělení i bez předchozí objednávky. Prohlídky porodnice, stejně jako
předporodní kurzy a přednášky, nabízí Nemocnice Prostějov zájemkyním pravidelně
v průběhu celého roku.

FOTOGALERIE

původní
reportáž
pro Večerník

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Ve čtvrtek 4. dubna patřila prkna
Městského divadla v Prostějově těm úplně nejmenším
školáčkům. Konala se jubilejní Prostějovská Mateřinka,
v pořadí už dvacátá. Stala se tak součástí 24. ročníku
celostátního festivalu mateřských
škol. Akce se mohla uskutečnit díky
2À=?
záštitě Ministerstva školství, mládeže
ßNíN?H;
a tělovýchovy, České komise pro
MNL;Hí 1FRQNGFPÊé¾UV2TQUV÷LQXUMÆ/CVGąKPM[\CJ¾LKN[F÷VK\/CVGąUMÆwMQN[&WDCP[P¾RCFKVÚORąGFUVCXGPÊOUP¾\XGO2CTCRNÊéMQ4CFQUVUG\FKXCFGNPÊEJRTMGPNKPWNCEGNÚFGP
UNESCO a hlavně za vydatné finanční
32
3x foto: Michal Kadlec
pomoci statutárního města Prostějova.

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<

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.

BARYK

LGUGFOKNGVÚMąÊåGPGEUVąGFPÊJQX\TčUVW,GVQ×åCUPÚX[TQX
PCPÚRGLUGMMVGTÚDWFGOKNQXCVUXÆJQR¾PCEGNQWUXQLÊFWwÊ
/¾T¾FRQJ[DVCMD[OWUX÷FéKNQD[FNGPÊXFQOGéMWUG\C
JT¾FMQWRTQEJ¾\M[WXÊV¾5PGUGUGUHGPMQW0CXQFÊVMWEJQFÊ
R÷MP÷PGVCJ¾8JQFPÚMF÷VGO

BONO

LGMT¾UPÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MW\JTWDCRčNFTWJÆ
JQTQMW,FGQQFTQUVNÆwV÷P÷MVGTÆUGLGwV÷OWUÊXwGWéKV,G
VQXGNOKEJ[VTÚCWéGPNKXÚMNWM8JQFPÚRTQCMVKXPÊJQR¾PGéMC
MVGTÚUPÊODWFGRQFPKMCVFNQWJÆRTQEJ¾\M[CTč\PÆRUÊURQT
V[2UÊMCOCT¾F[UKX[DÊT¾PCXQFÊVMWVTQwMWVCJ¾

HEKTOR

LGLGFGP¾EVKNGVÚRąGFUVCXKVGNRNGOGPGP÷OGEMÚQXé¾MXGNMÆ
JQX\TčUVW,GVQQDTQXUMÚP÷OGEMÚQXé¾MX[TQXPCPÆRQ
XCJ[CDUQNWVP÷UKPGXwÊO¾QUVCVPÊEJRUč8\JNGFGOMX÷MW
LGXGXÚDQTPÆMQPFKEK,GXGNMÚNCDWåPÊM0CXQFÊVMWEJQFÊ
R÷MP÷PGVCJ¾0GXJQFPÚMF÷VGO

OLIVER

LGMT¾UPÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWVąÊTQMčMVGTÚ
O¾Rą¾VGNUMQWRQXCJW8\JNGFGOMVGORGTCOGPVWRCVąÊLGP
FQ\MWwGPÚEJTWMQW,GXGNOKFQDTÚJNÊFCé8JQFPÚFQFQ
OGéMWUG\CJT¾FMQW5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUGPC
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷LGPVTQwMWVCJ¾
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Martin ZAORAL

S novými termíny do starého pekla
Existují věci, které jsou stejně staré
jako lidstvo samo. A přibližně stejně
dlouho se jim tak i říká. Například
otec a matka. Maminku i tatínka
měli i Alexandr Makedonský, Cézar
či Ježíš, přestože v posledním jmenovaném případě se o otcovství vedly
spory.
Po mnoha tisících letech se však situace změnila. Ve Francii proběhla nedávno „Velká“ rodičovská revoluce,
která označení matky a otce zrušila.
Místo nich se nyní do školního formuláře uvádí „pokrokovější“ „rodič

1“ a „rodič 2“. Důvodem má být uvedení homosexuálního rodičovství do
školského zákona. Už si živě představuji, jak malý Emmanuelek zlobí
ve třídě, zatímco kantor mu vyhrožuje, že jestli toho okamžitě nenechá,
bude si muset do školy zavolat jeho
rodiče 1, či v krajním případě dokonce rodiče 2!
Dnešní doba je vůbec neobyčejně
kreativní na vymýšlení nejrůznějších termínů označujících staré známé věci. Například nevychovaným
spratkům se dnes říká děti s „nesoci-

alizovanou poruchou chování“, dětem šmudlajícím celé dny monitory
tabletů „dysgrafici a dyslektici“, narcisové pak zase pro sebe objevili termín „autosexuál“. Tito lidé se chlubí
tím, že už nepotřebují vztah s žádným dalším člověkem a bohatě si vystačí sami se sebou. Takový báječný
autosexuální vztah je přitom pouze
jiné označení pro starou, dobrou
a přitom zcela „nepokrokovou“ osamělost. Jedinou výhodou snad může
být fakt, že při „autosexu“ zažijí naráz orgasmus všichni zúčastnění…

Nelze se divit, že za takové situace se
například objevují ženy, které prohlašují, že nechtějí mít děti, dokud
svět neudělá zásadní kroky proti
globálnímu oteplování. Ve skutečnosti to však bude spíš tím, že prostě
nechtějí mít děti a konečně našly důvod, jak si to ospravedlnit.
Člověk si inu myslí, že když začne
starým věcem říkat nově, že tím
„přečůrá“ přírodu. Ta si z toho všeho lidského bláznění ovšem dělá jen
pramálo.
Ostatně klidně se obejde i bez něj...

LETNĚČASOVÉ PŘEMÍTÁNÍ
Tato analýza vznikala během prvních hodin letního času a také
v době, kdy si sousední Slovensko poprvé v dějinách zvolilo do
čela státu prezidentku. Té v tuto chvíli běží oněch pověstných
sto dnů hájení a tak se k tomuto nebudu vyjadřovat, ovšem
k letnímu času a věcem s ním souvisejícím určitě ano.
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osouvání hodin nás totiž čeká
snad už jen dva roky, jelikož
v Evropské unii byl schválen dokument o zrušení jeho posouvání tam
a zpět. Bohužel, snad jako obvykle
poslední dobou, se jedná o paskvil,
který sice posouvání času ruší, ovšem každý stát si má určit, na jaký čas
si své hodiny nastaví. Takže od roku
2021 posouvat už sice nebudeme,
ale kam posuneme napořád, tak
k tomu se dobereme jistě po prudkých hádkách uvnitř státu a zřejmě i mezi sousedy. Trochu mi tento
unijní zákon připomíná situaci, kdy
se vlk zeptá Červené karkulky, zda
chce být sežrána od hlavy nebo od
nožiček, že si jako může vybrat...
Unijní zákony jsou vůbec čím dál
podivnější a já čím dál víc nabádám,
abychom šli tentokrát k blížícím se
volbám a svými hlasy se zbavili nejrůznějších individuí, protože jinak se
nám toto soustátí rozpadne rychleji,
než se nadějeme. Cituji zde filosofa
Oswalda Spenglera, který řekl že:
„Civilizace umírají nejprve oslabe-

ním zevnitř, než je může zničit něco
silnějšího zvenčí“. Současná EU nás
jako evropskou civilizaci spíše oslabuje, než posiluje a síla zvenku se
blíží.
eď máme tedy čas letní, proti
kterému polovina i Prostějovska brojí a polovina je pro. Tak je
tomu ostatně v celém státě. Zápory tohoto času jsou jednoznačně
zdravotní, lidský organizmus je
přizpůsoben na čas středoevropský a ne na posunutí o hodinu
dopředu. Ekonomické důvody pro
posouvání dopředu také již neexistují, umíme totiž, když potřebujeme,
vyvolat umělá slunce a roboti v továrnách umí pracovat i ve tmě, ničí
to jen a pouze naše tělo.
kusím tedy najít klady. V Prostějově budeme při světle využívat dále službu bikesharing, tedy
sdílení kol, které jsme tu rozjeli. Bohužel jako snad vše se i kola stala terčem vandalů. Jednoduše a prostě se
tyto modré dopravní prostředky dají
dnes nalézt ledaskde, kam nepatří,
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část z nich je poškozena, objevují se
videa, jak na nich nezodpovědná individua dělají psí kusy. Ptám se, proč
si část obyvatel nedokáže ničeho vážit a musí vše ničit. Asi to chce více
represe a méně demokracie...
ahrádkáři budou nyní déle na
svých zahrádkách a budou na
nich napodobovat Ptáky Loskutáky,
případně pěstitele Mičuriny. Součástí jejich činnosti ovšem také bývají
sekačky, elektrické pily a jiná řvoucí
zařízení, tak bych se přimlouval za ty,
co se věnují spíše činnosti duševní
a nemusí mít stále ruce od hlíny, že
jsme zde taky a rádi bychom si užili
aspoň v neděli klid. Ono to chvilku
poroste i bez vašich zásahů. Nedávno jsem dokonce četl studii, že
i na zahrádce je dobré dát přírodě prostor na to, aby ukázala, co
umí. Není nutné ji dirigovat spoustou hnojiv, chemie a podobně. Vím,
práce na zahrádce uklidňuje ducha,
ale buďme k sobě tolerantní. Stejná
prosba se týká i domácích kutilů,
kteří venku o hodinu déle uvidí na
své vrtačky, brusky, hoblovačky a podobná opět řvoucí zařízení.
teď k tomu, co se snad čeká nejvíc, tedy že si člověk bude moci
posedět o hodinu déle na nějaké té
předzahrádce. No, nejásejme před-
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časně. Máme tu vyhlášku o nočním
klidu, ze které se udělují jen výjimky.
A teď se nám tady objevila nová vyhláška o tom, jak vlastně mají předzahrádky vypadat. Řeknu vám, být
kavárníkem, tak nic takového jako
předzahrádku ani nerozjíždím.
Takže potřebujeme letní čas?
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Jsem opravdu rád, že se magistrát při plánech rekonstrukce Říční ulice rozhodl změnit status křižovatky s Tovární ulicí a nebude tam již tak platit přednost
zprava. Tady v těch místech to bylo pro většinu řidičů skutečně o ústa, protože ono pravidlo pravé ruky dodržoval jen málokdo. Spíše platilo pravidlo, že ten,
kdo vjel do křižovatky dříve, tak vyhrál! Není to ale jediné místo v okolí, kde by řidiči potřebovali dostat za uši. Běžte se podívat na obrovské parkoviště před
supermarketem Tesco v Držovicích. Tam platí po celém parkovišti rovněž přednost zprava, ale co se tam často děje, to jsou skutečně hororové případy. Je až
s podivem, že tam nehodovost není vyšší.
Jiří Vrána, Prostějov
-GHRUÙzRY½QÉSHQÈ]"
Nepříliš často cestuji vlakem, ale současná situace na hlavním nádraží v Prostějově mě opravdu zaujala. A to negativním způsobem. Copak
opravdu může trvat tak dlouho, než se opět zprovozní bufet s restaurací,
tedy občerstvení, na které jsme zamlada byli zvyklí? V nádražní hale je sice
pekárna, ale copak to stačí ke komfortu cestujících? Nevím, kolik majitelé
chtějí za pronájem dosud prázdných prostor, ale určitě by měli v rámci vylepšení služeb pro cestující něco slevit, aby o bufet, restauraci a snad i hotel
někdo konečně projevil zájem. Nebo jde Českým drahám či SŽDC pouze
o rýžování peněz?
Petr Soldán, Prostějov

.RVWHOHFN½MHSÔHWÉzHQ½
Plumlovská ulice se konečně opravuje, což je samozřejmě dobře. Mě jako profesionálního řidiče překvapilo, že uzavírka nemá ani moc velké dopady na
dopravní provoz v centru města. S jedinou výjimkou, a tou je Kostelecká ulice. Tam totiž směřují všechna vozidla, která Plumlovskou objíždějí po severní
obslužné komunikace nebo z opačného směru. Kostelecká je nejen ráno a odpoledne totálně ucpaná, stává se tak často i během průběhu celého dne. Co
proti tomu dělat, to nevím. Ale možná by pomohlo, kdyby řidiči směřující na Olomouc nebo Brno odbočili raději z Kostelecké na Martinákovu a přes
Olomouckou jeli dál. Kostelecká by takový nápor dlouho vydržet nemusela.
Vlastimil Hloušek, Prostějov
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Je dobře, že se město rozhodlo ponechat si Společenský dům, který se tak
bourat nebude. Budova je ve velice špatném technickém stavu, ale jinak se
podle mého názoru dá opravit celkem jednoduše do podoby jednadvacátého století. Určitě to bude stát hodně peněz, ale jde o to, že jsou Prostějované na svůj kulturák zvyklí a jen těžce bychom všichni nesli, kdyby měl
padnout k zemi a nový se stavěl někde úplně jinde. Co se týká parkování,
nejsem zastáncem výstavby parkovacího domu. Spíše bych si představoval
modernizaci a malé rozšíření stávající plochy po bývalé sodovkárně. Ale to
už nechám na odbornících na radnici.
Pavel Dostál, Prostějov

seriál Večerníku

vydali doprava, vstoupili bychom na
WC. Hned za dveřmi se po pravé straně
nachází barový pult, pípa a vše, co bývá
v hostincích obvykle ke spatření. V regálech toho naopak moc k vidění není.
Konkrétně kromě sklenic už jen pár sáčků s brambůrky. Ale pult s kamenným
obložením vypadá pěkně, a jak jsme
později konstatovali, je i nejzajímavější
součástí interiéru. Obrazovka zavěšená
vysoko, aby na ni bylo dobře vidět ze
všech míst, přitahovala jako magnet zraky všech návštěvníků, běžel totiž přenos
ze závodu Světového poháru v biatlonu
žen. Bylo vidět, že návštěvníci usazení
u stolu hned naproti výčepu patří tak
trochu k inventáři.
Vybrali jsme si stůl opodál, objednali první pivo a rozhlédli se kolem
sebe. Kromě osvětleného ostrůvku
s barovým pultem, obrazovky nad
ním a zatím potemnělého zařízení
na hru se šipkami nebylo nic, co by
přitáhlo alespoň na chvíli pohled
návštěvníka. Stejně jako při pohledu
zvenčí budil interiér dojem, že má svoje lepší dávno za sebou, dokonce člověka napadlo, že se podnik postupně
vyklízí a likviduje. A to, co za něco stojí,
se shromažďuje u východu. Už se ani
moc neuklízí, protože se stejně bude
všechno nově zařizovat. Přitom stoly,
alespoň ten náš, byly utřené a obsluha
plnila svoji funkci. Jen celkový dojem
z interiéru byl takříkajíc neradostný...

ze dvou možností: buď desítku z Topolského pivovaru, nebo jedenáctku
z Černé Hory. Pivovar Černá Hora je
známý i svátečnějším konzumentům
a jeho sortiment je poměrně široký.
Má své odpůrce i zastánce. Jedenáctka je jejich standardem, který neurazí,
ani příliš nenadchne. Pokud by v nabídce byla některá jiná z jeho značek,
asi bychom jí dali přednost. Ale to je
naše osobní preference a jedenáctce
v podstatě nelze nic vytknout.
Desítka z pivovaru v Topolné, což
je obec mezi Zlínem a Uherským
Hradištěm, nás nezaujala vůbec.
Pivovar je úplně nový, vařit zlatavý
mok začal teprve na počátku loňského roku a je součástí komplexu
skládajícího se z restaurace, penzionu a nejnověji tedy i sladové výroby.
Pěna byla řídká a chuť, jak ji nazvat?
Snad se dá použít stejný výraz i pro
ni... Nepochybujeme, že v sortimentu
tohoto malého pivovaru se najdou
i lepší piva, ale k této várce bychom
se my sami již nevraceli. Ani nabídka
tvrdého alkoholu uvedená na tabuli
vedle výčepu – rum, vodka, režná, borovička, zelená, panák za 20 Kč – nás
nezlákala, ale všimli jsme si, že u stolu
štamgastů dvě rundy „přistály“

Slušná nabídka piv (čtyři
a více), obsluhu její práce viditelně těší, je rychlá a vstřícná. Pořádek
a čistota v lokále i na WC je samozřejmostí. Výběr z několika malých jídel k zakous-

4 VELMI DOBRÉ

Mimořádný zážitek, široká
nabídka i kvalita čepovaných piv nemá chybu, stejně jako nabídka malých jídel k zakousnutí. Přátelský
personál, originální interiér je bonusem.
Nechce se vám odtud odejít. PROSTĚJOVSKÝ Večerník vřele doporučuje.
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nutí. Stylové vybavení. Bez obav, že si trh- a brambůrky se nepočítají... Prostředí
nete ostudu, lze sem pozvat i vzácné hosty. WC je na hraně použitelnosti. A tak
stěží zde strávíte příjemný večer, opakovaně už vůbec ne. Navštívit jednou
DOBRÉ
a v krizi stačí.
Průměr po všech stránkách.
VYHNĚTE SE
Dva až tři druhy piva na
čepu, čisté trubky, personál se snaží,
Pivo mizerné, stejně jako vzhled
k pivu dostanete i něco málo k zakouslokálu a čistota záchodů. Najíst
nutí, ale moc vybírat si nemůžete. Čistota sociálních zařízení ujde i v pozděj- se není z čeho, obsluha nevlídná a neších hodinách. Ale jakoby tomu něco ochotná, jako bonus mohou sloužit
obtěžující
opilci. Hospoda akceptovamálo ve všech směrech chybělo...
telná snad jen jako první pomoc před
smrtí z dehydratace. Dobrá rada: odSNESITELNÉ
tud rychle pryč.
Prakticky žádný výběr piva,
obsluha se tváří otráveně, v naWWW.VECERNIKPV.CZ
bídce nic k zakousnutí - skládanky

RaS resumé

Ještě venku jsme si přečetli, že na
čepu je jedenáctka z Černé Hory
a desítka z Topolského pivovaru. Podívali jsme se s kolegou po sobě
1ÈFRN
a řekli zároveň: „Znáš?“ Odpovědí
]DNRXVQXWÉ
bylo pokrčení rameny a zavrtění hlaTento kapitola bude tentokrát nevou. Nevadí, alespoň vyzkoušíme
něco nového a třeba budou mít
1DEÉGNDQ½SRMÕ tradičně velmi stručná. Prakticky
uvnitř ještě něco jiného.
DMHMLFKNYDOLWD
Přes jakousi předsíň jsme vstoupili dalšími skleněnými dveřmi rámovanými Jak jsme se již v úvodu zmínili, pokud
hliníkem do lokálu. Pokud bychom se jste přišli na pivo, můžete si vybrat

2GH[WHULÅUX
NLQWHULÅUX

Nejprve vás upoutá výrazný neonový
nápis Restaurace Záhoří a velkorysá
terasa táhnoucí se podél oken připomínající spíše výklady po celé šířce
podniku. Na terasu se dostanete po
několika schodech a první dojem je, že
tento podnik má své lepší časy za sebou.
Výklady jsou polepeny výraznou reklamou na pivo Rychtář, tuto značku ale
uvnitř nenajdete. U klasického vchodu ze skla a hliníku - jinak se v sedmdesátých letech minulého století nestavělo - zaváháte, máte-li vůbec vejít
dovnitř. Značně omšelý stolek se stejně
omšelými dvěma židlemi a něčím, co
by mělo být snad náznakem popelníků,
což ale zrovna překypuje cigaretovými
špačky, které si z přeplněných nádobek
razí cestu na desku stolu a při zafoukání
větru i dál, je první, co vás uvítá. Slabší
povahy by to možná odradilo, ale k těm
se nepočítáme...

1HzVHUR]KRGQHWH
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Šestačtyřicátým kláním dnes pokračuje seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, v němž
se již více jak dva roky věnujeme kvalitě a servisu, který návštěvníkům nabízí regionální gastronomie. A jak je již dostatečně dobře známo, celý monitoring je rozdělen
na dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se totiž „na zoubek“ nejen
restauracím, ale chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo než na
večeři do komfortnějšího podniku. Mezitím pro vás čas od času připravíme nějaké
překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánské či zahradní restaurace, monitoringu Hanáckých slavností či vánočních trhů, koncem roku jsme také přispěchali se
silvestrovskou sondou do zahraničí. Za sebou už máme také první comebacky v podání druhé hodnotící návštěvy.
Než se pustíme do dalšího dílu, připomeňme si také, jaká je historie tohoto projetku.
Vše odstartovaly dvě pilotní části na konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli
v lednu nadcházejícího letopočtu, načež druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva
díly a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme až
na výjimky v pravidelném rytmu ob jedno vydání, přičemž dnes se celý seriál vrací do
hostince, který jím je, přestože nazývá Sport barem.
I tentokrát máte příležitost vyhrát poukaz pro večeři ve dvou. Stačí se zapojit do naší
čtenářské soutěže, ve které můžete hlasovat o své nejoblíbenější místo k posezení.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.
vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech
pětačtyřicet doposud zveřejněných dílů.

RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

PROSTĚJOVSKÝCH

BEREME
.(672/8
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JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

Pondělí 8. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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Od kdysi prosperujícího a ceněného
podniku jsme čekali víc. Věděli jsme,
že restaurace již řadu let nefunguje,
ale čekali jsme alespoň hostinec na
průměrné úrovni z těch, které jsme
již v Prostějově navštívili. Místo toho
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Místo úlevy se nachází ve vstupní
chodbičce a je zřetelně označeno.
Má oproti většině toalet jeden bonus,
a sice teplou vodu u umyvadla. Jinak
působí stejným dojmem jako lokál. Ne
že by tam byla viditelná špína, ale
všechno je takové, jak to jen nazvat,
možná by se hodil výraz „ušmudlané“. A navíc to tam vůbec nevoní, jestli
rozumíte, co tím chceme říct...
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Pokud kritizujeme víc než omezenou
nabídku nápojů i něčeho k snědku, netýká se naše výtka slečny, která nás
obsluhovala. Ta svoji úlohu plnila
dobře. Pohybovala se po lokále svižně,
včas se zeptala, jestli si dáme další pivo,
a nevnucovala se.

.YDOLWD
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žádný sortiment není zrovna dobrou
vizitkou podniku Nedočkali jsme se
ani našich oblíbenců: nakládaného
hermelínu a utopenců. Byly nám
nabídnuty pouze brambůrky, což je
i na uspokojení chuti vyvolané pivem
málo, o hladu ani nemluvě. Možná
jsme si mohli zajít vedle do Hrušky
a něco malého k jídlu si přinést, ale to
se nedělá...

ná přitáhly další hosty. V nejbližším
okolí žije v panelácích poměrně velké množství lidí a konkurence žádná. Myslíme si, že neokázalá příjemná hospůdka s širší nabídkou,
která by v sobě spojila restauraci,
hostinec i kavárnu, by si tam místo našla. A se vzhledem chladné
neosobní restaurace z dob socialismu se dá také něco dělat.

Zdroj: www.vecernikpv.cz
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JAK SE VÁM LÍBÍ
V PIZZERII HRADEBNÍ?
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UZÁVĚRKA ANKETY JE 18. dubna 2019!
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POŠLETE NÁM NÁZEV SVÉHO OBLÍBENÉHO PODNIKU,
A POKUD PRÁVĚ TEN VÁŠ ZÍSKÁ
NEJVÍCE HLASŮ, MŮŽETE VYHRÁT
POUKAZ NA 20 STOKORUN PRO ÚTRATU PRÁVĚ
V NAVŠTĚVOVANÉM MÍSTĚ.
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jsme nebyli nadšeni ani vzhledem,
ani nabídkou piva, o ostatním se
znovu raději nezmiňujeme... Až na
účtence jsme si přečetli, že Záhoří
dnes nese název Sport Bar. Myslíme
si, že i návštěvníci takového podniku
si zaslouží lepší prostředí. Provozovatel jistě ví, co lidé žádají a s čím už
by neuspěl, ale příjemnějším prostředí a o něco širší nabídka by mož-

hvězdy

2

Při našich hodnoticích návštěvách hostinců a restaurací
máme většinou pocit, že se musíme ještě vrátit a dát si to,
co jsme nestačili ochutnat při minulé návštěvě, popřípadě
si užít příjemné atmosféry. Z kdysi populární Restaurace
Záhoří, která se změnila v hodně skromnou sídlištní
hospodu s názvem Sport bar, jsme tento pocit neměli.
Myslíme si, že toto místo má potenciál poskytnout obyvatelům z okolních domů něco lepšího, co by lákalo zajít
na oběd, na kávu se zákuskem, na menší rodinnou oslavu
nebo jen tak na pivo. Zde jsme nic takového nenašli...

63257%$5=É+2ìÌ
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Před nedávnem jsme se zmínili, že už jen těžko hledáme hostince, o kterých by bylo možné něco napsat. U dvou takových jsme naposledy pohořeli, neboť při jejich návštěvě jsme si dali dvě piva, sepsali dva odstavce, což je však na zaplnění
hodnotitelské stránky málo. Tudíž jsme nezajímavé zlatavé moky vytěsnili z paměti a použili klávesu Delete. Další pokus
jsme učinili nedávno. Chodíváme poměrně často kolem velké prodejny Hruška. Ve stejném objektu sídlí kdysi poměrně
známá Restaurace Záhoří. Věděli jsme, že už tam dlouho nefunguje, to bychom se o ní určitě doslechli, ale jako hostinec
je snad provozovaná stále. Tak jsme to zkusili... Ještě informace pro ty čtenáře, kterým název Hruška nic neříká. Víte, kde
se nachází Družba? Jeden z prvních, ne-li úplně první prostějovský opravdu velký supermarket naproti škole v ulici Dr.
Horáka. Kdysi oceňovaný pro svoji prostornost, později převálcovaný nově postavenými hypermarkety, střídající provozovatele, zakotvený u řetězce Hruška, který se v našich krajích moc nevyskytuje, ale například na severní Moravě na něj
narazíte na každém kroku. Ale nepřišli jsme nakupovat, nýbrž hodnotit Záhoří. Tak pojďme na to!
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PROSTĚJOV Centum města čekají změny. Společenský dům se
bourat nebude, což znamená jediné - magistrát má příležitost,
ale současně také nelehkou povinnost, prostor U Špalíčku řešit.
Minulé pondělí proběhla právě v prostorách „Kaska“ veřejná
diskuse, jejímž cílem byla výměna a získávání informací od zastupitelů, radních i samotných občanů. Akce pořádaná hnutím
Změna pro Prostějov příliš velký zájem nevyvolala. Večerník mezi
zhruba pouze čtyř desítkou přísedících nechyběl.

PROSTĚJOV Minuměsta
udě-PÅQDUDGQÉW
lé úterý prostějovští
DMÉ lena mnoha
konšelé projednávali
osobnostem,
UR]KRGQRX
návrh speciálně sestajejichž práce
Dz]DVWXSLWH
vené komise, která vyje rozmanitá.
OÅ
brala šestici aspirantů
Od šíření dena prestižní Cenu města Prostějova
mokracie přes celoživotní
za rok 2018. Nejen Večerník zají- práci v divadelnictví, ve veřejné sféře až
malo, kdo toto ocenění převezme. třeba po činnost literární či hudební,“
Nicméně primátor ani ostatní radní poznamenal na páteční tiskové konfenechtěli být konkrétní do doby, než renci rady města primátor Prostějova
šestici vyvolených schválí zastupite- František Jura (ANO 2011).
lé na svém zasedání 30. dubna.
Na otázku Večerníku, zda již nyní může
Již brzy proběhne tradiční oceňování odkrýt jména lidí či subjektů navrževýznamných osobností města. V ob- ných komisí na významné ocenění, jen
řadní síni radnice budou přesně 15. odmítavě zakroutil hlavou. „Nezlobte
května oceněni všichni ti, kteří se v nej- se, nebudeme to zatím sdělovat. Nerůznějších oblastech zasloužili o rozvoj bylo by fér, kdyby se o jménech doči dobré jméno Prostějova. „Do konce zvěděla dříve média než sami ocenění,
února mohli občané, organizace nebo či dokonce zastupitelé. Právě na zastuobčanská sdružení nominovat jakou- pitelstvu v úterý třicátého dubna bukoli významnou osobnost nebo kolek- deme o všech šesti subjektech jednat
tiv, jejichž práce znamená přínos pro a schvalovat je,“ objasnil strategii první
město. V uplynulých letech byla Cena muž Prostějova.
(mik)

Zadání územní studie bude podkladem
pro zpracování návrhu územní studie
projektantem a má respektovat uživatele i komplexně řešit problémy v daném
území. Diskuse se tak stala podnětem pro
další úvahy a její nosné téma představovaly
rekonstrukce Společenského domu, nová

Nikola
FILIPENSKÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

tržnice a vznik parkovacího domu. Návštěvníci měli možnost seznámit se s prozatímními návrhy architektura Mlčocha,
který je předvedl na prezentaci.
„Architektonická soutěž bude urbanistická, otevřená, jednokolová, projektová, anonymní. Cílem je zadat projekt pro územní
studii, která umožnuje jednak regulaci
území, podklad pro změnu územní plánu
a otevře proces dokumentací,“ předeslal
Jan Mlčoch. Urbanistická znamená, že se
nebudou řešit povrchy, fasády, stromečky, prostě nebude se řešit architektonická
stránka, jen se budou řešit šedé hmoty, jak
se zastaví území. Měla by co nejkomplex-

něji vyřešit dostavbu a provozní vazby území, parkování, systémy dopravy, pohybu
chodců, prostě to nejdůležitější, co občany
zajímá,“ vysvětlil neznalým.
Soutěž se však nebude týkat samotného
´Kaska´. „Jen ho začlení do území s vazbami na parkovací dům a pěší. Provoz Společenského domu by se měl zefektivnit.
Studie bude také řešit dopravní řešení včetně parkovacího domu. Podněty k zadání
soutěže je potřeba formulovat co nejobecněji, abychom za architekty neprojektovali,
nesvazovali zadáním, naopak jim nechali
volnou ruku,“ uvedl dále Mlčoch. „Mnoho pozemků je ve vlastnictví města, které
přitom nemá ambici dostavět všechny pozemky, které v lokalitě má. Musí se jednat
o efektivní a rychlé řešení,“ uvedl v diskusi
architekt.
Že vedení města situaci řeší, přišel osobně
potvrdit primátor. „Když byl vynesen na
Krajském soudu v Brně rozsudek, a nebyl
ještě doručen písemně, hned na radě jsme
začali situaci řešit. Čtyřikrát nebo pětkrát

jsme se již sešli, diskutujeme nad řešením.
Vnímáme důležitost úkolu, který je třeba
řešit v logických krocích a návaznostech.
Padlo rozhodnutí, že Společenský dům
nebudeme bourat, ale opravovat. Ruku
v ruce s tím jsme se zabývali prostorem
historické části města - chceme ho řešit
komplexně, tedy parkování, tržnici. Nejde
o momentální návrh. Pracujeme průběžně, nepotřebovali jsme zásadní impuls,“
ujišťuje František Jura (ANO 2011). „Nesmíme opomínat obyvatele města, chceme znát jejich názor, je pro nás důležitý.
Už v polovině května bude vypsána zmíněná soutěž, dojde na vyřizování povolení
a spoustu nezbytných souvisejících kroků,“
prozradil první muž města s tím, že vše má
v gesci náměstek Jiří Rozehnal. „Pracuje na
úkolech, prioritní je návaznost. Neméně
důležité jsou finance, musíme si také ujasnit, kolik si můžeme dovolit investovat. Čekáme na vaše připomínky, předstoupíme
před vás znovu,“ přislíbil občanům Jura.
Jedním z podnětů od občanů byl i par-

Společenský dům: zachovat kapacitu
sálu, zlepšit ozvučení, oživit centrum restaurací apod., elevace sálu (stupňované
hlediště)
Parkovací dům: vyšší, horní patra
pro delší stání, přechod z parkovacího
domu suchou nohou, řešení pasáží,
kolonáda, nezakrýt kostel, zeleň, využít
střechu
Tržnice: veřejné WC, osvětlení, zázemí
pro správce, lehké zastřešení, zeleň, lehké občerstvení, el. zásuvky, kamery, autobusová zastávka, pitná voda (pítko)
kovací dům. Jenže... „Proti podzemnímu
parkovišti jsou dva důvody. Prvním je, že
máme v Prostějově hladinu podzemní
vody už ve dvou a půl metrech. Druhou je
ekonomická stránka. Podzemní parkovací
místo je několikanásobně dražší než nadzemní,“ uvedl Antonín Zajíček, vedoucí
odboru rozvoje a investic prostějovského
magistrátu.

NÁMÌTY OBÈANÙ

V „Kasku“ GHEDWRYDOLREÿDQpVSROLWLN\REXGRXFQRVWLSURVWRUX

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

u kterých byly sepsány veškeré nedodělky. Ty jsou postupně odstraňovány a nyní se dokončují také úpravy na horní
terase domu. Věřím tomu, že do konce dubna bude vše
hotovo, nemovitost si převezme se vším všudy Domovní
správa Prostějov a vše se připraví na závěrečnou kolaudaci. Teprve poté se sem mohou nastěhovat první zájemci,“
prozradil Večerníku aktuální situaci Jiří Rozehnal (ANO
2011).
Jak ale již dříve Večerník informoval, ze sedmadvaceti
Michal KADLEC
skutečně luxusních bytů je kvůli drahému nájmu zájem
To všechno by se ale podle slov náměstka primátora mělo pouze poloviční. „Ten zájem se mírně zvětšil,“ podotkbrzy změnit k lepšímu. „Odstrala Alena Rašková (ČSSD),
ňování stavebních nedostatků
náměstkyně prostějovského
na této stavbě jde do finále,
primátora.
což jsem si osobně při
kontrolním dnu ověřil.
Prošel jsem si byty,

PROSTĚJOV Původně to měl být komunitní dům s levným bydlením pro seniory. Vinou ztráty dotace ale město muselo výstavbu zbrusu nové nemovitosti v Sušilově
ulici nakonec financovat ze svého a radní vzápětí nasadili tak vysoké nájemné, že dříve tolik nadšení senioři ztratili o možnost bydlet v novém luxusním domě zájem.
Navíc novostavba trpí dosud výraznými nedostatky,
kvůli kterým se protahuje i termín kolaudace.

Ceny města Prostějova
(,)2! "!,*í0¡ " převezme PŮLTUCET
VYVOLENÝCH
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Pondělí 8. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

lokalitu. Přitom nebudeme hledat
konkrétní podobu objektů, ale spíše
posuzovat možnosti zastavění plochy, průchodů pro pěší, průjezdů pro
cyklisty i motoristy a podobně,“ objansil záměry s hlasem lidu František
Jura. Jak dodal, výsledky urbanistické
soutěže budou znovu předloženy jak
veřejnosti, tak členům zastupitelstva.
„Opětovně bych deklaroval, že pro
rozhodnutí o budoucnosti této lokality budeme hledat shodu napříč zastupitelstvem a rádi bychom ji realizovali
ve shodě s opozicí, pokud to jen trochu bude možné. My pro to uděláme
maximum. Přiznám se ale, že veřejné
diskuse nad podobou ´Kaska´ a okolí
prozatím považuji za předčasné. Sám
jsem se první debaty svolané nikoliv

na místě bývalé sodovkárny. „Od
verdiktu soudu na celé věci usilovně
pracujeme. Po diskusích s odborníky
se nám prozatím jako nejvhodnější
varianta jeví rekonstrukce ´Kaska´
a zcela nové pojetí okolních ploch.
Cílem je samozřejmě jednak zachování prostoru sloužícího k prodeji
ovoce a zeleniny, který však nemusí
zůstat na současném místě, a posílení parkovacích kapacit v této lokalitě, například výstavbou parkovacího
domu,“ řekl na páteční tiskové konferenci po jednání rady města Jura.
„Před několika týdny jsme zveřejnili
záměr rekonstrukce Společenského domu s odhadovanými náklady,
což vyvolalo u několika lidí potřebu
začít kritizovat uvedenou cenu. Už

dříve jsem ale upozorňoval, že prozatím hovoříme pouze o odhadu. Bez
projektu a následné soutěže, v níž
nám dodavatelé nabídnou konkrétní
cenu, není možné skutečné náklady
města vyčíslit,“ vyjádřil se k jedné
z kritických připomínek opozice
primátor.
Obrovský zájem mezi občany vyvolala anketa magistrátu. „Město zahájilo
sběr námětů od občanů. Již nyní se
v anketě na webu města či prostřednictvím Večerníku a Radničních listů
sešlo přes šest stovek nápadů. A jejich
sběr dále pokračuje. Bude třeba je vyhodnotit a zpracovat, následně bude
možné předložit celou věc zastupitelům k dalšímu posouzení a poté i vyhlásit urbanistickou soutěž na celou

2TKO¾VQT2TQUV÷LQXC(TCPVKwGM,WTCUGX[L¾FąKNMGMTKVKEMÚORąKRQOÊPM¾OQRQ\KEG<¾TQXGÿX[\XGFNQDTQXUMÚ\¾LGOXGąGL
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Michal KADLEC
Konšelé si nyní pochvalují, že během
dvou uplynulých týdnů došlo na adresu magistrátu šest stovek podnětů
či připomínek. Opoziční zastupitelé
však chrlí jednu jedovatou slinu za
druhou a uspořádali vlastní mítink,
na kterém mimo jiné kritizovali radní
z nečinnosti. „Děláme všechno pro
to, abychom po ukončení soudního
sporu s Manthellanem dali historické
centrum do pořádku. I na základě nápadů občanů. Nechápu, čemu na tom
kdo nerozumí,“ peskuje kritiky prostějovský primátor František Jura (ANO
2011).
Jak známo, statutární město Prostějov může po lednovém rozhodnutí
Krajského soudu v Brně volně nakládat se Společenským domem, tržnicí
a pozemky včetně parkovací plochy

PROSTĚJOV Před dvěma týdny
Večerník seznámil veřejnost s prvotními představami vedení magistrátu
ohledně rekonstrukce Společenského domu a jeho okolí v dnes hodně
zanedbané části historického centra
v Prostějově. Radní navíc okamžitě
na webových stránkách města zveřejnili také anketu, v níž mají občané
možnost vyjádřit se ke stávajícím
plánům nebo navrhnout své představy o dalším vývoji lokality u Špalíčku. Anketní lístek vychází také ve
Večerníku, jakožto nejčtenějším regionálním periodiku.

z iniciativy vedení města zúčastnil
a věci vysvětlil, nicméně v nejbližších
týdnech bych ocenil trpělivost všech,
kteří se o věc zajímají,“ vrátil se první
muž Prostějova k pondělnímu mítinku organizovanému Janem Navrátilem ze Změny pro Prostějov.
Vedení města postupuje podle něj
po jednotlivých krocích. „Proto de-

klaruji, že veřejné slyšení k této věci,
kterého se bude moci zúčastnit každý občan našeho města, uspořádáme. A to v okamžiku, kdy budeme
moci veřejnosti předložit konkrétní
záměry a plány. Předpokládáme, že
by mohlo proběhnout ještě v prvním pololetí letošního roku,“ vzkázal
František Jura.

„Nechápu, čemu na tom kdo nerozumí,“ diví se kritice opozice primátor
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nějaký dotační titul získat, uvidíme,
jestli se něco objeví. Centrum si zaslouží rekonstrukci, i když nás bude
stát nemalé prostředky,“ potvrdil Jiří
Pospíšil.
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Prostějov (mik) – S dopravními
komplikacemi budou muset od tohoto pátku počítat řidiči v Lutinovově ulici v Prostějově. „Komunikace
v Lutinovově ulici okolo budovy finančního úřadu až po Zlatou bránu
bude od pátku dvanáctého do neděle čtrnáctého dubna zcela uzavřena.
Důvodem je oprava místní kanalizace,“ uvedl Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského
magistrátu.

/XWLQRYRYDX]DYÔHQD

Prostějov (mik) – Radní na své úterní schůzi minulý týden rozhodovali
i o celkové částce téměř dvou milionů
korun. Tyto peníze nakonec rozdělili
jako dotace do sportovních aktivit
i do vzdělání. „Různé oddíly, kluby
či sbory, které si zažádají o dotační finance, mohou každým rokem získat
rozhodnutím Rady města Prostějova
nebo Zastupitelstva města Prostějova
tuto podporu. Důvodem je naše snaha
o podporu jak sportu, tak vzdělávání,“
objasnil prostějovský primátor František Jura (ANO 2011). Dotační finance budou pomáhat například mladým
hasičům při materiálně technickém
vybavení pro požární sport a tréninkovém soustředění nebo účasti na
závodech. „Peníze dále poputují na
zajištění provozu školních hřišť pro
veřejnost, na pořádání turistických
poznávacích akcí, na organizaci sportovních soutěží škol, pořádání turnajů pro policisty, na podporu činnosti
dračích lodí, podporu seniorských
aktivit, pořádání turistických poznávacích akcí nebo třeba podporu činnosti
amatérských soutěží v malé kopané,“
vyjmenoval náměstek primátora Jan
Krchňavý (PéVéčko).

3HQÉ]HGRVSRUWX
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Prostějov (mik) – O nutnosti revitalizace Pivovarského rybníka ve Vrahovicích se hovořilo už před čtyřmi
lety. Tehdejší vedení radnice už nechalo dokonce vytvořit studii, ale ta
nyní stále radním leží v šuplíku. „Vím,
že o revitalizaci se už hovořilo jako
o hotové věci. Nyní jsme ale dospěli
k závěru, že celé zákoutí včetně přilehlého parčíku chceme řešit společně a komplexně, stejně jako úpravy
křižovatky na Sídlišti Svornosti a rekonstrukci vozovky podél zdejšího
občerstvení. Tyto akce budou zařazeny do rozpočtu města až v příštích
letech,“ uvedl Jiří Pospíšil (PéVéčko),
první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
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„Dotace jsou silným nástrojem k realizaci,“
shodli se náměstci primátora

stavebních investic také v dopravě
a dále pak infrastruktuře pro vzdělávání či v rámci projektů, které
jsou zaměřené na životní prostředí.
„Pokud se podaří na ně dosáhnout,
pomáhají ve velké míře,“ usmál se Jiří
Pospíšil (Pévéčko), první náměstek
primátora Statutárního města Prostějov. „Vezměte například rekonstrukci
škol, hlavně zateplování jejich budov,
kde jsme vždy čerpali dotační tituly,
dále dotace do cyklostezek nebo na
revitalizaci náměstí a sídlišť. To je jen
několik příkladů, kdy veřejná finanční
podpora pomáhá ke zvelebování našich nemovitostí.“
Večerník také zajímalo, zda existuje
nějaká nabídka dotací – státu, kraje
nebo různých fondů – i do oblasti
komunálních služeb. A jestli je město
dostatečně využívá? „Samozřejmě.
Jsou to například dotace na bionádo-

o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Prostějova na rok 2019. Komise životního prostředí Rady města Prostějova
na svém jednání žádosti projednala
a doporučila jejich schválení,“ konstatoval k problematice prostějovský
primátor František Jura (ANO 2011).
Peníze například podpoří činnost základních organizací ochránců přírody.

„Finance budou pomáhat při obnově
studánek na Prostějovsku nebo třeba
při vybavení klubovny, táborové kuchyně či poslouží pro nákup vybavení
do přírody, na výlety a tábory,“ uvedl
Jura. Rada města Prostějova se již
začátkem března zabývala dotacemi
do životního prostředí v částce 142
500 korun, nyní radní podpořili dva

PROSTĚJOV Mladý muž na jízdním kole to přehnal s alkoholem
a „nalitý jako váza“ narazil v Okružní ulici zezadu do auta. Srážky a rozbitého zadního světla na vozidle si
všiml jeho majitel a cyklistu, který
se snažil z místa nehody ujet, dostihl a zadržel do příjezdu policie.
„V pondělí prvního dubna po dvacáté hodině jel sedmadvacetiletý cyklista Okružní ulicí od okružní křižovatky v Brněnské směrem k Určické
ulici. Na rovném úseku komunikace
z dosud přesně nezjištěných příčin
narazil do levé zadní části u komuni-

kace zaparkovaného osobního automobilu značky Renault. Po nehodě
se cyklista pokusil z místa ujet, ale
již po několika metrech byl přistižen
a zastaven majitelem poškozeného
vozidla, který na místo ihned přivolal policisty. Ti u muže provedenými
dechovými zkouškami změřili hodnoty 1,47 a 1,58 promile alkoholu
v dechu. Ten s naměřenými hodnotami souhlasil a přiznal vypití
dvou až tří jedenáctistupňových piv
během předchozího odpoledne,“
popsal nehodu František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitel-

ství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob naštěstí nedošlo, výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na tři tisíce korun.
Další jízdu policisté muži na jízdním
kole z pochopitelných důvodů zakázali. „Pro své jednání je cyklista podezřelý z několika přestupků podle zákona
o silničním provozu. Za řízení pod
vlivem alkoholu, způsobení dopravní
nehody a ujetí z místa dopravní nehody mu hrozí pokuta v rozmezí od
pětadvacet do padesáti tisíc korun,“
zkonstatoval policejní mluvčí. (mik)
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Majitel poškozeného
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PROSTĚJOV Rada města Prostějova odsouhlasila poskytnutí dotačních financí z rozpočtu města
Prostějova. Jejich příjemci budou
kulturní spolky, ale také organizace
sdružující ochránce přírody. Na to
všechno radní vyčlenili z rozpočtu
města zhruba jeden milion korun.
„Žadatelé se na nás obrátili s žádostmi
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´Stůj!´ a od ulice Palackého na signál
´Volno´ křižovatkou projížděl osobní
automobil značky Opel. Třiašedesátiletý řidič Opelu střetu s chodcem již
nedokázal zabránit,“ sdělil k případu
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Chlapec při nehodě utrpěl zranění, se kterým byl převezen do prostějovské nemocnice. „Ke zranění
dalších osob ani ke škodě na majetku
nedošlo. Alkohol u řidiče policisté na
místě vyloučili provedenou dechovou
zkouškou. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal Kořínek.
(mik)

a podobně,“ přidala Milada Sokolová
(ODS a Nezávislé osobnosti města
Prostějov), náměstkyně primátora.
Podle jejího vyjádření dále radní doporučili zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace na podporu činnosti
studentského divadla, národopisného
souboru či pro zajištění kulturně společenských projektů.
(red)

Školáka srazilo auto!

PROSTĚJOV Ve škole mu určitě
vtloukají do hlavy, že na červenou
se přes přechod nechodí! Třináctiletý chlapec ovšem minulý čtvrtek
veškeré ponaučení hodil za hlavu
a vstoupil na bílou zebru v centru
města ve chvíli, kdy tudy na „zelenou“ projíždělo osobní vozidlo.
Srážka byla neodvratitelná. Zraněného školáka převezla sanitka do
nemocnice.
„Ve čtvrtek čtvrtého dubna po šestnácté hodině došlo na přechodu pro
chodce u Jiráskova náměstí v Blahoslavově ulici k dopravní nehodě osobního automobilu s třináctiletým chodcem. Chlapec na přechod pro chodce
u hudební školy vstoupil v době, kdy
na semaforu pro chodce svítil signál

další projekty za 17 000 korun. Také
oblast kultury získává od magistrátu
dotační peníze, míří tam 852 000 korun. „Rada města schválila poskytnutí
dotace například na podporu činnosti
pěveckých sborů, loutkářů, divadelním spolkům nebo pro pořádání různých výstav, pěveckých soutěží, pro
výstavní projekty, propagaci akcí škol

Podpora zamíří také do oblasti životního prostředí a kultury

PŮVODNÍ
zpravodajství

projekty, které by jinak realizovány
nebyly nebo by proběhly v omeze0GLXÊEGRGP÷\\GUV¾VPÊEJMTCLUMÚEJCLKPÚEJHQPFčFQTC\KNQXNQPKFQ2TQUV÷
ném rozsahu. Samotný dotační proLQXCPCTGMQPUVTWMEK0¾TQFPÊJQFQOWCPCX[DWFQX¾PÊVGTOKP¾NWPC(NQTK¾P
pro Večerník
ces je stanoven vnitřním předpisem
UMÆOP¾O÷UVÊ
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
města. Dotace jsou buď získávány na
již plánované záměry, nebo naopak se
by, které jsme v minulosti také čerpali,“ konstrukci Společenského domu, výMichal
vytvářejí projekty s ohledem na dané
připomíná Pospíšil, mající ve své gesci stavbu parkovacího domu u Špalíčku
možnosti,“ vysvětluje Rozehnal.
zase veškerý majetek města.
a také rekonstrukci tržnice. I na tyto
KADLEC
Dotační záměry jsou využívány
Vedení prostějovského magistrátu investice hodlají radní usilovně hledat
Bezmála polovinu uvedené částky pravidelně ve větším rozsahu vedle
nedávno zveřejnilo své plány na re- možnosti dotací. „Budeme se snažit
celkových dotací za rok 2018 „spolkl“
GRWDFH]ÉVNDQÅPÈVWHPYURFH
Národní dům. Tato secesní památka
právě v loňském roce prodělala největší
Zdroj: Magistrát města Prostějova
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PROSTĚJOV Takřka sto padesát milionů korun je už slušná suma. Obzvlášť když míří do zlepšení životní úrovně. Mohl by prostějovský magistrát z městského rozpočtu dávat tolik peněz do
velkého množství stavebních investic, rekonstrukcí či oprav? To
těžko! Naštěstí před každou investicí celý tým úředníků radnice
zjišťuje a prověřuje všechny možnosti, jak najít dotace, tedy státní, krajské či různé další fondy, nabízející široké spektrum ekonomické pomoci. Statutární město Prostějov v loňském roce takto
získalo astronomických 144 milionů korun, což výrazně pomohlo pokladně a v mnoha ohledech také uspíšilo několik stavebních investic.

MĚSTO VLONI ZÍSKALO CELKEM 144 MILIONŮ

milujeme

Martin

Michal

milujeme vecerník
á

Nikola

zavřela, a navíc se odmítá o něm bavit jak s poškozenými, tak s médii. Proč asi?!
Opovědi budeme i nadále žádat, stejně tak má
Večerník přislíbeno další exkluzivní vyjádření postižených, kteří se hodlají už na rovinu vyjádřit i ke spolupráci či nespolupráci s Policií ČR a pojišťovnami. Již
brzy tak přineseme druhý díl celé této kauzy.
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ƐƚĂƌƓşĐŚϭϴ let
ƌĞĂůŝǌĂĐĞ͗ƐƚƵĚĞŶƚŝƓŬŽůǇ

tǇƎŝǌ deseti
osloveŶǉĐŚsledují ĚĢŶş
ŬŽůĞŵǀǉďƵĐŚƵĚŽŵƵ
v DŽƐƚŬŽǀŝĐşĐŚ a
ǌĄƌŽǀĞŸǀş͕ǎĞũĞƚŽ
ǌĂƚşŵŶĞǀǇƎĞƓĞŶĠ͘

Patrně nejhůře ze všech poškozených
dopadla po zářijovém výbuchu Ivana
Skřivánková s manželem. Do té doby
si žili velice spokojeně hned naproti
nemovitosti, kde hasič z prostějovské
profesionální jednotky vyráběl pyrotechniku. Exploze natolik poškodila
jejich dům, že přebývat v něm nadále
bylo naprosto nemožné. Rozhodnutí
statika na podzim loňského roku bylo
nemilosrdné: ZBOURAT! Oba manželé se tak na nějaký čas museli potloukat po ubytovnách. Pomocnou ruku
jim podal i prostějovský magistrát.
„Byl to pro nás zlomový okamžik v našem životě. Výbuch zcela zničil náš dům,
který byl pak určen k demolici,“ posteskla

si Večerníku majitelka. Ona však podle
svých slov jako jedna z mála nemá problém s pojišťovnou. „Ta nám zatím proplácí zálohy, abychom mohli ve stavbě
nového domu pokračovat. Nevím, co
ostatní sousedé měli s pojišťovnami a jaké
s nimi uzavřeli smlouvy. Já například měla
pojistku i proti výbuchu. To bylo naše jediné štěstí,“ připustila Ivana Skřivánková.
Když se společně s manželem dozvěděli
o nutnosti zbourat svoji nemovitost, ve
které bydleli celý život, nabídlo jim pomoc hned několik lidí. „Naše obec nám
nabídla náhradní ubytování v jiné vesnici.
To jsme ale odmítli, protože manžel tenkrát marodil se zády. Pomohla nám ale
tehdejší primátorka Prostějova paní Raš-
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Ivana Skřivánková

a nový postavit od základu,“ prozradila

jsme před půl rokem splnili, co
bylo v našich silách. My už to dále
neřešíme, ale pokud nás policie
vyzve k nějaké součinnosti, například v nějakém spisovém materiálu
nebo k něčemu jinému, budeme
nápomocní. Věc je v šetření a to má
vnitřní pravidla – vstupní utajení,
ke kterému se nedostane ani tiskový mluvčí,“ uvedl Zdeněk Hošák.
Člověk, který tam zemřel, byl i můj
kamarád, pořád je to ještě čerstvé,“
posteskl si.
Bohužel Policie ČR je v tomto,
ale stejně tak i v jiných důležitých
událostech, hodně skoupá na slovo. „Případ stále vyšetřujeme, uzavřený ještě není. Více informací
ale zatím neposkytneme,“ zazněla
strohá odpověď, kterou Večerníku
poskytl František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
S tímto se však nehodláme spokojit, a jasné odpovědi na naše konkrétní dotazy budeme i nadále
požadovat. Dotazy jsme proto zaslali přímo vedoucím prostějovské
i krajské policie.

„Museli jsme dům zbourat

Večerník v uplynulých dnech
zajímalo, jak pokračuje šetření
v případě výbuchu v Mostkovicích, ke kterému došlo 22. září
loňského roku. Detonace byla
tak ničivá, že poškodila domy
v okruhu 150 metrů, jeden
člověk přišel o život. Policisté
následně vyloučili, že výbuch
způsobil plyn. Událost, na niž
především místní dlouho nezapomenou, však doposud není
ani zdaleka neuzavřena...
Ohlušující výbuch poškodil
v Mostkovicích třiapadesát budov.
Spekulace nejen u místních obyvatel vyvstávaly nad vlastní příčinou,
v úvahu přicházel výbuch plynu,
ve hře byl i fakt, že majitel předmětného domu v garáži vyráběl
pyrotechniku. Večerník proto po
čase oslovil tiskového mluvčího
Záchranného sboru Olomouckého kraje. „Pokud se ten problém
řeší, tak z pohledu policie, ale to je
samostatná složka, do toho hasiči vůbec nezasahují. Pro nás celá
událost skončila provedeným zásahem. Ve vztahu k Mostkovicím

ková, díky níž jsme získali možnost ubytování v azylovém centru v Kostelecké
ulici v Prostějově a později jsme byli ubytovaní v městském zařízení v Hacarově
ulici. Vyšli nám vstříc a my jsme jim za to
neskonale vděční,“ vzkázala Skřivánková.
Sama věří, že za pár měsíců se s manželem vrátí do nového domu, který nyní
staví na stejném místě. O svých pocitech
z loňského září však příliš mluvit nechtěla. „To máte těžké, pořád se to vrací... Já na
rozdíl od jiných tady z ulice nemůžu říct,
že mám vztek. Je to spíš takový smutek.
Náš dům postavili už naši rodiče, o to
bylo těžší se s ním loučit. Vzpomínky
prostě nesmažete, je to hodně osobní.
Ale jestli mohu, tak bych i za manžela
chtěla poděkovat všem lidem, kteří pomohli a neobrátili se k nám všem zády.
Ještě jednou moc děkujeme,“ posílá ještě
jeden vzkaz do Prostějova Ivana Skřivánková.

MOSTKOVICE Peníze, které se
loni sešly na transparentních účtech
na pomoc poškozeným a pozůstalým po výbuchu v Mostkovicích,
byly rozděleny. Jako první je dostali
ti, kteří přišli o rodinný dům.
V průběhu uplynulého týdne se rozdělovaly peníze od dárců poslané na
transparentní účty během uplynulého
roku. Největším soukromým dárcem
se jednoznačně stala prostějovská společnost DT - Výhybkárna a strojírna.
Každé ze tří rodin, jež přišly o svůj
rodinný dům, poslala 167 000 korun.
Kromě těchto peněz se na transparentním účtu pro poškozené sešlo od
různých dárců celkem 703 000 korun.
Vůbec největším dárcem potom byl
Olomoucký kraj, poslal dalších 750 000
korun. „Tyto peníze budou rozděleny
rovnoměrně mezi přihlášené poškozené. Celkem se nám zaregistrovalo třicet

Jedním z těch, kteří se s Večerníkem
minulý pátek ochotně bavili o svých
problémech, byl Ladislav Karásek.
Důchodce zavzpomínal nejen na tragické 22. září 2018, ale především si
postěžoval na škody přivozené explozí v nedaleké nemovitosti.
„Byl to tenkrát strašný šok pro nás pro
všechny. Já měl doma malého vnuka,
takže jsem to prožíval hodně emotivně.
Ten výbuch poničil celou moji nemovitost, utrpěl jsem škodu za zhruba čtyři
sta tisíc korun. Přesně to ještě nevím,
protože stále dům opravujeme a pojišťovna zatím proplácí jen zálohy. Celou
škodu ale od ní nedostanu, protože
moje pojištění není nijak luxusní. Nevím, kde vezmu zbytek, nejsem nijak
bohatý. Navíc dům je psaný na syna,
který si na něj vzal hypotéku. Otřesná
situace...,“ postěžoval si Večerníku Ladislav Karásek z domu jen pár desítek
metrů od místa zářijového výbuchu.
„Pamatuji si na to, jako kdyby se to stalo
dnes. Obrovská rána, pak tlaková vlna

a všude plno prachu a letících cihel či
betonu. Jeden velký kus zdi mi přistál na
čelním skle auta zaparkovaného před
domem, tlaková vlna rozbila všechna
okna na garáži, poničila střechu domu,
vstupní dveře a sedm plastových oken
na baráku. Měl jsem i popraskané
zdi uvnitř, poničeno bylo i schodiště
a sádrokartonové příčky. Nikomu bych
nepřál, aby byl svědkem takové spouště,“ uvedl dále Karásek.
Senior měl alespoň dílčí štěstí v tom, že
se společně se synem a vnukem nemusel po dobu oprav nemovitosti stěhovat
někam jinam do náhradního příbyt-

ku, podobně jako několik jiných rodin
z Mostkovic. „O tom jsme ani tenkrát
neuvažovali. Rozbitá okna jsme prostě
zatloukli dřevotřískou a bydlelo se dál
i přes zimu. Postupně jsme si ale pořídili
nová okna a začali pracovat na dalších
opravách. Dodnes ale nemáme všechno
hotové, děláme to po částech, jak našetříme trošku peněz nebo obdržíme zálohy
od pojišťovny,“ vysvětlil nešťastný muž.
O osudném 22. září se příliš dál nechtěl
bavit, natož o tragicky zemřelém hasiči.
„Měli jsme jej tady celkem rádi, ale teď jej
hodně lidí proklíná i po smrti...,“ prohodil
pouze senior z Mostkovic.

.CFKUNCX -CT¾UGM \ /QUVMQXKE RTCEWLG UG U[
PGOPCQRTCX¾EJFQOWFQFPGU%GNQWwMQFW
MVGTQW WVTR÷N RQ XÚDWEJW XwCM QF RQLKwċQXP[
PCJTC\GPQWPGFQUVCPG Foto: Michal Kadlec
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nejvíce poškozených subjektů. Prokazatelná škoda u nich dosáhla výše 13
220 000 korun,“ vyjádřila se Magdalena
Všetičková z Obecního úřadu v Most-

kud si někdo platil pojištění, nemělo by
jej to při rozdělení peněz ze sbírky nějak
diskriminovat,“ reagovala Všetičková
s tím, že drtivá většina poškozených dle
svého vyjádření nedostala od pojišťoven peníze na uhrazení všech způsobených škod. „Pouze dvě rodiny se vzdaly
nároku na peníze ze sbírky. Učinily tak
ve prospěch lidí, jejichž domy musely
být zbourány,“ prozradila úctyhodné
gesto Všetičková.
Zářijový tragický výbuch dle odhadů
zástupců prostějovské Charity napáchal škody za zhruba 25 milionů korun, poškozeno mělo být celkem 65
domů. Lidé stále mohou přispívat
na transparentní účty u Komerční
banky číslo 115-8118390207/0100
kovicích, které se Večerník zeptal, zda (pomoc poškozeným) a 115bylo při rozdělení pomoci přihlédnuto 8118330247/0100 (pomoc poi k plnění ze strany pojišťoven.
zůstalým). Sbírka bude probíhat až
„Tento aspekt jsme nezohledňovali. Po- do 1. září 2019.

0GFNQWJQRQGZRNQ\KOWUGN[DÚVEGNMGOVąKFQO[
CLGFPCEJCVC\DQąGP[XUWVKP¾EJPCwGNUOTVLG
FGPéNQX÷M
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Přihlásilo se o ně 30 poškozených, sbírka stále pokračuje

YÙEXFKXXz]QDMÉVYÅDGUHV½W\

-DNSRNURÿLORY\äHWŐRYiQt" Peníze na pomoc obìtem

MOSTKOVICE Ani více jak půl roku nestačilo k tomu, aby se zahojily všechny rány, které
mostkovickým občanům způsobila tragédie
z 22. září 2018. Explozi domu v ulici Na Valše
nepřežil viník celého neštěstí. Byl to ale mladý profesionální hasič, který nelegálně vyráběl zábavní pyrotechniku a při manipulaci
s ní vybuchlo více než sto kilogramů trhaviny. Exploze způsobila škody na šesti desítkách budov v okolí, tři nemovitosti musely
být rovnou srovnány se zemí. Jejich majitelé
dodnes nemají škody uhrazeny a své příbytky
tak opravují jen po částech, na které jim stačí
peníze. Dnes Večerník přináší výpovědi některých občanů Mostkovic, jejichž majetek doznal
nemalé újmy, rozebíráme také situaci okolo
pojišťoven, sbírek od spoluobčanů či výrazné
pomoci obce a hlavně charitativní organizace.
Pouze jedno chybí. Policie dosud případ neu-
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zpravodajství
KAUZA VEČERNÍKU

DOPADY MOSTKOVICKÉHO VÝBUCHU
pro Večerník ZAORAL KADLEC FILIPENSKÁ

najdete také
na straně 30

PŮVODNÍ
REPORTÁŽE

Pondělí 8. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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Dárky pro malé i velké!

Přijďte
a vyberte
si ten pravý
dárek pro vás!
Pravidla pro vydání daru a slosování o hodnotné ceny:
x
x
x
x
x

Další partneři budou odhaleni ...

Slosování probìhne pod dohledem èlenù redakce a nejménì dvacítka
pøedplatitelù získá hodnotné ceny.
'iUN\EXGHPRçQpY\]YHGQRXWGRĀHUYQD
QDSR]GęMåtSRçDGDYN\QHEXGHEUiQ]ĨHWHODGiUHNQHPXVtEìWY\GiQ
'iUHNQHQtPRçQpY\PiKDWSUiYQtFHVWRXDQLDOWHUQDWLYQęSOQLWYSHQę]tFK
Poøadatel akce „dárek k pøedplatnému a slosování o hodnotné ceny“
si vyhrazuje právo koneèného rozhodnutí související s konáním akce.
3ĨLSĨHY]HWtGiUNXSĨHGSODWLWHOXYHGHMPpQRQDNWHUpMHSĨHGSODWQp
]DYHGHQRDXKUD]HQRXSODWEXGRORçtSĨtMPRYìPGRNODGHPQHER
dokladem o zadání pøevodu platby.

-LçEU]\VHPģçHWHWęåLWQD]YHĨHMQęQtFHQGRVORVRYiQt

Pondělí 8. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

region

zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

SPALOVNA NEBUDE! EFG CHCE V KRALICÍCH
OBNOVIT KOMPOSTÁRNU
Potvrzuje se, že anonymní leták
obsahoval zavádějící informace

KRALICE NA HANÉ Pozdvižení v Kralicích na Hané nedávno
vyvolal anonymní leták o spalovně odpadů, která měla vzniknout v někdejším areálu firmy Spreso (Večerník informoval
v čísle 12 - pozn.red.). Jak jsme bezprostředně upozornili, pravděpodobně se jednalo o fámu. A vyjádření společnosti EFG,
která uvedený areál vlastní, a jenž jsme získali v uplynulém
týdnu, to jen potvrzuje.
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
Kralice na Hané byly na nohou. Po
městysi někdo rozšířil leták nazvaný „Spalovna odpadů v Kralicích
na Hané“, který se objevil také na
internetu. V dokumentu se tvrdilo,
že v bývalém areálu firmy Spreso má
vzniknout spalovna odpadů, která
bude produkovat nebezpečné plyny
a zhorší ovzduší v obci. Večerník zjišťoval, jestli tomu tak opravdu bude...
Faktem je, že areál aktuálně vlastní finanční skupina EF-Group, která stojí
za projekty na energetické zpracování
odpadu. Aktuálně zde provádí likvidaci ekologické zátěže většího rozsahu, na které spolupracuje s Českou
inspekcí životního prostředí. „Kompostárna bude mít roční kapacitu
na zpracování 5 000 tun biologicky
rozložitelných odpadů, které již pod
smlouvou získá přímo z Kralic na
Hané a okolních obcí. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu v Olomouci již schválil její
provozní řád. Jedná se o zásadní krok
k zahájení provozu, které technicky

očekáváme ve druhém čtvrtletí tohoto roku,“ informuje na svých webových stránkách společnost EFG.
Jaké jsou další záměry EF-Group?
„Skupina koupila kompostárnu
v Kralicích na Hané od společnosti
Spreso v roce 2018. Již při koupi si
společnost byla vědoma ekologické
zátěže většího rozsahu u tohoto projektu. Jednalo se o více než dvacet
tisíc tun odpadového materiálu, který
byl původně určen pro kompostárnu,
ale který obsahuje i biologický odpad,
jenž nelze v kompostárně zpracovat. Tento odpad je však společnost
schopna roztřídit, separovat a dále
efektivně a ekologicky využít,“ objasnila Dagmar Bradáčová, zástupkyně
společnosti. „Cílem je odstranit ekologickou zátěž a separovaný odpad
využít pro další provoz kompostárny
či další zpracování v bioplynové stanici v Rapotíně. Pokud zde narazíme na
odpad, který nebude možné zpracovat, bude po provedení laboratorních
testů zlikvidován v souladu s platnou
legislativou,“ plánuje.
Na konkrétní dotaz, zda-li tedy v Kralicích na Hané chtějí či nechtějí vybudovat spalovnu, přišla do redakce
jasná odpověď. „V Kralicích na Hané
jsme nikdy neměli a nemáme v plánu
realizovat žádné energetické zařízení,“
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Chtìjí odkanalizovat kemp
Plumlov (mls) - Leží to přímo
u Podhradského rybníka, který má
dlouhodobé problémy se sinicemi,
a nemá to kanalizaci. Co to je? Autokemp Žralok! Vedení Plumlova
tuto nelichotivou skutečnost chce
změnit, a proto si podalo žádost
o dotaci z Olomouckého kraje. Stavba kanalizace ve Žraloku by měla být
rozdělena na etapy, už letos by měla
být vybudována „páteřní síť“.

Budou muset zpomalit
Slatinky (mls) - Na silnici u dětského hřiště ve Slatinkách budou
muset řidiči zpomalit. V dohledné
době by se tam měl objevit pět metrů široký práh, který bude tvořen
malými zpomalovacími polštářky.

EXKLUZIVNĚ

Opraví ZUŠ
Němčice nad Hanou (mls) - Interiéry ZUŠ v Němčicích nad
Hanou by se měly dočkat rekonstrukce. Vedení města v této souvislosti žádá o dotace Ministerstvo
pro místní rozvoj.

3RÔ½GQÈGORXKÙFKRGQÉN
8CTG¾NWDÚXCNÆHKTO[5RTGUQCMVW¾NP÷RTCEWLGVGPVQUGRCT¾VQTQFRCFWMVGTÚRQO¾J¾RąKNKMXKFCEKGMQNQIKEMÆ\¾V÷åG
Foto: www.ef-group.cz

tvrdí Bradáčová. Něco podobného
jži dříve odmítl také kralický starosta. „Není mi známo nic o tom, že
by v katastru našeho městyse měla
vzniknout spalovna odpadů. Pokud
bych obdržel hodnověrnou informaci o tomto záměru, budu mezi prvními, kteří se proti spalovně postaví,“
nechal se slyšet Pavel Kolář s tím, že
text v letáku hraničí s šířením poplašné zprávy a je zřejmě součástí politického boje v obci.
Zajímalo nás také, jestli bude mít
plánovaný provoz kompostárny
v obci nějaký vliv na životní prostředí v obci? „Společnost EFG se
maximálně snaží, aby její podnikání
v Kralicích na Hané probíhalo v souladu se zájmy místních obyvatel.
Kompostárna zde již byla postavena a provozována. Vybudováním
třídírny odpadů, likvidací stávající

ekologické zátěže a provozem kompostárny dojde nejen ke zlepšení
prostředí v okolí obce. Firma zde vytváří stabilní pracovní místa a příležitosti, čehož mohou využít i obyvatelé
a podnikatelské subjekty v obci. Přispěje také k zajištění větší efektivity
svozu a likvidaci odpadu v regionu
střední Moravy. Společnost na tomto
projektu spolupracuje s Českou inspekcí životního prostředí, odborem
životního prostředí Krajského úřadu
Olomouc stejně jako s prostějovským odborem životního prostředí.
Přitom postupuje v souladu se zákonem o Ochraně přírody,“ potvrdila
zástupkyně společnost EF-Group.
Jak se v souvislosti s provozem
kompostárny navýší nákladní
doprava? „Očekáváme provoz maximálně pěti nákladních aut denně,
a to ve všedních dnech v pracovních

VELKÝ KOSÍŘ uristé zas budou mít kam vystoupat!
Tento pátek 12. dubna se letos poprvé otevře rozhledna na vrcholu Velkého Kosíře.
„Od tohoto data do poloviny června bude otevřena vždy
od pátku do neděle. Od poloviny června do poloviny září
to bude každý den vždy od devíti do devatenácti hodin, od
poloviny září až do konce října pak opět pouze od pátku do
neděle,“ informovala Večerník Hana Rozsypalová z mikroregionu Kosířsko. Nová stavba na hanáckém Mont Blancu
začala sloužit veřejnosti v létě 2013. Kvůli problémům se
statikou schodiště musela být dlouho uzavřena. Pomohly
až modřínové vzpěry, které zabraňují propadání schodiště
a zvyšují celkovou pevnost konstrukce. Opět otevřena byla
rozhledna loni v červnu, než se koncem října uložila k zimnímu spánku. Z toho se tento týden probudí.
(mls)

KDE SE CO
DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY,
POZVÁNKY NA AKCE
NÁM VOLEJTE,
PIŠTE

582 333 433 ,
608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ
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hodinách. Vzhledem k tomu, kolik
kamionů, aut a zemědělské techniky
do průmyslového areálu v Kralicích
denně jezdí, jsou obavy ze zvýšené
dopravní zátěže nepodstatné,“ uklidňuje Dagmar Bradáčová.
Neoprávněné jsou dle jejích slov
v této souvislosti také spekulace
místních o vzrůstajícím zápachu.
„Vzhledem k lokalizaci kompostárny
v Kralicích je dle našeho názoru tato
obava bezpředmětná. Doporučujeme
exkurzi nějaké jiné kompostárny. Je jich
je spousta. S odpady zacházíme s maximálním ohledem na okolním prostředí, pokud bude chtít kdokoliv vidět
naši činnost. Všem občanům nabízíme
exkurzi do naší odpadové bioplynové
stanici v Rapotíně, aby se přesvědčili na
vlastní oči,“ vzkazuje závěrem exkluzivního vyjádření pro Večerník zástupkyně společnosti EF-Group.

Kostelec na Hané (mls) - Podél
jedné z nejdelších ulic v Kostelci
na Hané vedoucí kolem tamního
hřbitova by měl v budoucnu vyrůst nový chodník. Město nechalo
zpracovat projektovou dokumentaci na vybudování nové stezky pro
pěší v Palackého ulici.

PLUMLOV Neznaboh jeden!
Policie nyní pátrá po pachateli
hnusného činu na plumlovském
hřbitově. Dosud neznámý pachatel poškodil dva hroby, jeden
z nich chtěl zřejmě vykrást. Pokud se strážcům zákona podaří
darebáka zjistit, hrozí mu až dva
roky kriminálu.
„V dosud přesně nezjištěné době
od dvacátého prosince 2018 do
devětadvacátého března letošního
roku na hřbitově v Plumlově shodil
dosud nezjištěný pachatel ze zděné
podesty náhrobní desku jednoho
hrobu. Deska při pádu spadla na
vedlejší hrob, který tím byl také
poškozen. Majitelka škodu způsobenou na náhrobní desce předběžně vyčíslila na patnáct tisíc korun,“
sdělil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Škoda na druhém hrobu doposud
vyčíslena nebyla. „Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu poškození cizí
věci a přečinu výtržnictví, za což pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky,“ doplnil Kořínek.
(mik)
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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“
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Při počítání účastníků každoročně
hraje hlavní roli počasí, které letos
pořadatelům bohužel nepřálo. Přestože po celý uplynulý týden bylo
krásně, deštivé přeháňky v sobotu
ráno mnoho cyklistů dokázaly odradit. „Třeba loni jsme tu měli přes tři
sta padesát lidí, a to se ještě mnozí
nezapsali. Naopak před dvěma lety
jich v chladném a deštivém počasí
dorazilo pouze devatenáct,“ srovnala
pořadatelka, která je patřičně hrdá na
to, že žije právě v Hačkách. „My jsme
malí, ale šikovní!“ prohlásila Zdeňka
Kybová a všechny pozvala k návštěvě
jedinečného větrného mlýna holandského typu, jenž obývá se svým manželem. „Ale dopředu všechny upozorňuji, že od minule se toho u nás

jakáá byyla cyykliistticckáá shhow
w v haččkácch....

jově, na Andrově stadionu v Olomouci či před uničovskou radnicí. Místní
hasiči si pak pro všechny připravili
bohaté občerstvení v obecní klubovně
příznačně zvané Bumbálka.

„Letos se u nás zapsalo celkem sto třicet cyklistů z celého Olomouckého
kraje. Nejmladším účastníkem se stal
desetiletý Jiří Vychodil z Haček, který jel i s tatínkem z Olomouce. Tím
úplně nejstarším pak osmasedmdesátiletý Jiří Moravec z Olomouce,“
prozradila Večerníku aktivní paní
Zdeňka, která je manželkou někdejšího trenéra olomouckých cyklistů
Václava Kyby.
Nejmladší cyklista celou zhruba
40 kilometrů dlouhou túru absolvoval na horském kole s pořádně
tlustými pneumatikami. „Už jsem
to zvládl loni, ale letos se mi moc
dobře nejelo. Příště bych si raději vzal
kolo s galuskami,“ poznamenal k tomuto faktu Jiří Vychodil.

VÍCOV Zřejmě únava přemohla
řidiče škodovky, který při jízdě
z Vícova na Ohrozim naboural do
stromu. Policistům přiznal mikrospánek, z nehody ale naštěstí vyvázl bez jakéhokoliv zranění. Strážci dopravního pořádku mu udělili
pokutu...
„V sobotu třicátého března po čtvrté hodině řídil třiačtyřicetiletý řidič
osobní automobil typu Škoda Octavia
na komunikaci mezi Vícovem a Ohrozimí. Podle svých slov zřejmě vlivem
mikrospánku ztratil nad vozidlem
kontrolu a to vyjelo vlevo mimo ko-

munikaci. Tam po projetí příkopem
čelně narazilo do stromu, o který se
zastavilo,“ popsal nehodu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění osob při dopravní nehodě naštěstí nedošlo, výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 11 000 korun.
„Alkohol u řidiče policisté na místě
vyloučili provedenou dechovou
zkouškou. Jeho přestupek, a to nevěnování se plně řízení, vyřešili na místě uložením pokuty,“ dodal policejní
mluvčí.
(mik)
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zastavil se o strom

Usnul za volantem,
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Do malé obce na Konicku vyrazili
uplynulou sobotu milovníci bicyklů
všech věkových i výkonnostních kategorií. Než vyjeli, sešli se někteří z nich
v deset hodin na velodromu v Prostě-

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

HAČKY Tři stovky makrel, třicet kuřat a sto porcí guláše. To vše
s vypětím svých sil připravili hasiči z Haček pro účastníky sobotního 17. ročníku cyklistického výletu pro veřejnost u příležitosti
zahájení letošní cyklistické sezóny. Bohužel ranní přeháňky jim
udělaly tlustou čáru přes rozpočet. Navzdory činorodosti místních nakonec do malé obce na Konicku dorazilo 130 cyklistů
z celého Olomouckého kraje. A Večerník k tomu!

klikni na
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www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
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STAROSTKA IRENA BLAŽKOVÁ: „POŠTU
PARTNER SI NEMŮŽEME VYNACHVÁLIT“

vypořádal i s náročnými skladbami
z filmů o Harry Potterovi či rodině
Úžasňákových.
I letos společně s orchestrem vystoupila osvědčená zpěvačka Zuzana
Kožňárková, která mimo jiné zazpívala
optimistickou píseň Stevie Wondera
o tom, že v lásce je prý vše fair. Kromě
hudby četní návštěvníci čelechovické
sokolovny mohli obdivovat i výsledky
práce zručných rukou na Velikonoční
výstavě probíhající tam paralelně.
„Je to skvělá tradice, vždy stojí za
to sem na jaře zajít. Ostatně kdyby
v Čelechovicích nebyl Aprílový koncert, tak by možná ani na Kosíři nerozkvetly stromy,“ prohlásil Martin, jeden
z odcházejících posluchačů.
Pokud jste koncert orchestru ZUŠ
v Čelechovicích náhodou propásli,
budete mít brzy šanci jej slyšet
i v Prostějově. Zde se představí
v pátek 24. května od 20:30 hodin
při open air akci před prostějovskou
radnicí. „Bude to i se světly něco ve
stylu Film muzic. Hned následující
neděli 26. května pak budeme hrát ve
Skalce při žehnání pramenů,“ upřesnil
Rudolf Prosecký.

QTEJGUVTW PGEJ[D÷NC \R÷XCéMC <W\CPC
Foto: Martin Zaoral

ČELECHOVICE NA HANÉ Jedna vlaštovka prý jaro nedělá. Ale padesát muzikantů už ano! Příjemné odpoledne s dobrou muzikou strávili
všichni, kteří v sobotu zavítali na tradiční Aprílový koncert Dechového
orchestru prostějovské ZUŠ. Ten se v útulném prostředí čelechovické
sokolovny konal již po patnácté. I letos se tato akce stala jedním z mnoha jasných signálů, že jaro už je skutečně tady! U toho prostě Večerník
nemohl chybět...
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PROTIVANOV Pozůstatků ze druhé světové války je na Prostějovsku ještě mnoho. U Protivanova našli minulé úterý lidé v lese další munici, tentokrát minu a dělostřelecký granát. Na místo vyjeli pyrotechnici.
„V úterý druhého dubna odpoledne jsme přijali oznámení o nálezu vojenské
munice v lesním prostoru mezi obcemi Protivanov a Žďárná. Přivolaný policejní pyrotechnik nález klasifikoval jako dělostřeleckou minu ráže osmdesát milimetrů a dělostřelecký granát ráže sto padesát milimetrů, oba německé výroby.
Pyrotechnik si munici převzal k odborné likvidaci. Z důvodu odlehlosti místa
nálezu nedošlo k ohrožení osob ani majetku a nebyla nutná evakuace osob,“
uvedl k nálezu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
(mik)
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Pondělí 8. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

DOBROMILICE, OLOMOUC
Tohle se podařilo! Minulé pondělí 1. dubna byl ve Fakultní nemocnici Olomouc předán šek v hodnotě 19 999 Kč. Jednalo se o dar
obce Dobromilice, konkrétně šlo
o výtěžek z dobrovolného vstupného na výstavu uměleckých panenek a reborn miminek.
Výstava se konala v Regionálním
muzeu Dobromilice v lednu a únoru
letošního roku. Vidět na ní byly exponáty ze sbírky paní Evy Cigánkové ze Štěpánova. „Výstava měla velký
úspěch, neboť miminka byla natolik 0CXÚUVCX÷X&QDTQOKNKEÊEJUGX[DTCNC×EV[JQFP¾é¾UVMCMVGT¾RWVQXCNCFQ(CMWNVPÊ
autentická, že byla k nerozeznání od PGOQEPKEGX1NQOQWEK2ąÊVQOGPRąGF¾PÊwGMWD[NKUGP¾VQTCRTKO¾ąQFF÷NGPÊ.WOÊT
-CPVQT
(QVQ&GPKUC<CVNQWMCNQX¾
živých dětí,“ konstatovala Denisa
která putovala do Fakultní nemoc- vorozence zachraňující předčasně
Zatloukalová.
I díky tomuto velkému zájmu se na nice Olomouc na jednotku inten- narozené děti, tzv. děti do dlaně.
(mls)
výstavě vybrala úctyhodná částka, zivní a resuscitační péče pro no-

SŐLVSĚODÅGĚWHPGRGODQĚ´
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www.vecernikpv.cz
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Nyní v obci chystají pálení čarodějnic a místní se mohou těšit na
řadu dalších společenských akcí.
Mezi ty originální patří například
svatováclavský cyklokros či setkání konané každoročně na svatého
Ondřeje. „To se svým sousedům
představí všichni, kteří se do obce
nově přistěhovali,“ upozornil starosta obce, kde trvale žije kolem #PK VGPVQMT¾V RąK MQPEGTVW &GEJQXÆJQ
rovné stovky obyvatel a i díky -Qåÿ¾TMQX¾
podobným akcím se tu prakticky V rámci patnáctého Aprílového
koncertu se na pódiu zcela zaplněné
všichni dobře znají.
sokolovny v Čelechovicích na Hané
nejprve představili žáci místní školy.
Zaujala zejména Kateřina Všetičková,
jež zazpívala píseň s dojemným textem o nebeských zámcích, v nichž
možná přebývají i ti, kteří již opustili
VRANOVICE-KELČICE Proměnu pobočky České pošty na Poštu Partner,
tento svět. Naopak rozvernou náladu
ke které se ve Vranovicích–Kelčicích rozhodli před necelými dvěma lety, si
v hanácké obci nemohou vynachválit. Lidem vyhovuje rozšíření provozní do sálu vnesli úplně nejmenší školáci,
doby, vedení obce zase paradoxně to, že má s provozem pošty méně starostí ti v tanečním vystoupení ukázali, jak
to před čelechovickou školou vypadá,
než dříve a nabízí občanům službu ušitou na míru jejich potřebám.
„Když jsme měli v nájmu v obecních prostorách pobočku České pošty, každou když „odbije pátá“.
bodem
programu
chvíli nás doslova bombardovali různými připomínkami a úkoly, často nesmyslný- Hlavním
mi. Jednou to byla mokrá zeď ve skladu na čisticí prostředky, jindy velké teplo v létě samozřejmě bylo vystoupení Dechonebo chladno v zimě. Nic jsme nemohli udělat ani s nevyhovující provozní dobou,“ vého orchestru ZUŠ Prostějov,
vyjmenovala starostka obce Irena Blažková problémy, které vedly vedení obce k při- i tentokrát ovšem chyběla brilantní
stoupení na projekt Pošta Partner.
moderátorka Petra Vidmuchová.
Česká pošta pak vybavila pobočku novým nábytkem a trezorem, opravila podlahu, O průvodní slovo se tak postaral dirigent
přičemž obec převzala část finančních nákladů na provoz. „Platíme energie, telefon
orchestru Rudolf Prosecký, který ovšem
a náklady na dovolenou a zástupy pracovnice pošty. Celkem to dělá ročně asi osmdesát tisíc korun, což pro naši malou obec není málo, ale vzhledem k přínosům se to výřečností na veřejnosti právě nevyniká.
„Co bych vám tak řekl? Možná aspoň
vyplatí,“ upřesnila Irena Blažková.
Hlavním přínosem je rozšíření provozní doby z 15 na 20 hodin týdně, především pak to, jak se tato skladba jmenuje. Bohužel
její lepší rozvržení. Dříve byla pošta otevřená třikrát v týdnu od 8 do 11 a dvakrát od 14 je to anglicky, a to já neumím,“ pobavil
do 17 hodin, teď má otevřeno tři dny v týdnu až do pravého poledne a dva dny dokon- přítomné.
ce do 18 hodin, aby poštu stihli i lidé přijíždějící po práci z Prostějova. „Rozšíření pro- Pak už se tedy sálem nesla vesměs jen
vozní doby je příjemným bonusem, ale zásadní pro mě bylo zachování pošty v obci. hudba. Koncert začal písní z repertoáru
Neumím si představit, že by naše babičky jezdily platit složenky nebo posílat balíčky skupiny The Beatles Norwegian wood.
svým vnoučatům po okolních vesnicích,“ dodala starostka Vranovic–Kelčic. (red) Orchestr se kromě ní velmi zdatně

mnoho nezměnilo,“ dodala vzápětí.
To ovšem neplatí pro samu vesnici.
V Hačkách se skutečně činí. „Před
nedávnem jsme vysadili dvě aleje.
Jednu třešňovou, která vede k lesu
Březina a je na ní zhruba čtyřicítka
stromů, a jednu švestkovou vedoucí
kolem cesty k větrnému mlýnu. Zde
je asi o šest stromů méně. Dělali jsme
to brigádně, poprvé se nás sešlo asi
patnáct, podruhé nás i kvůli silnému
větru bylo o něco míň,“ potvrdil starosta Ladislav Zajíček.

0GLONCFwÊO×éCUVPÊMGOLÊ\F[UGUVCNFGUGVKNGVÚ,KąÊ8[JQFKNMVGTÚFQTC\KNFQ*CéGMPC
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Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

HAČKY
SE STALY HLAVNÍ VESNICÍ CYKLISTIKY KMÁGJQÑFJI>@MOKJK<OIµ>O½
Na jezdce čekalo v malé obci 300 makrel, počasí však akci nepřálo

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...
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Do prostějovského kina zavítal Michal Horáček se svým dokumentem

PROSTĚJOV Nejznámější český
textař a skladatel Michal Horáček
(na snímku) loni v lednu neúspěšně kandidoval na prezidenta České
republiky. Zákulisí předvolební
kampaně poprvé otevřeně odkrývá dokument, který natočil režisér
a jeho tehdejší poradce Robin Kvapil. Divák může doslova v přímém
přenosu sledovat hledání politické
strategie i budování mediálního obrazu Horáčka. Ve filmu také zazní
textařovy největší hity, které jsou sice
více než třicet let staré, avšak překvapivě přesně komentují i současnou
situaci v zemi. Snímek ‚Máme na
víc´ Prostějovany dle ohlasů z pondělního představení více než zaujal,
a jelikož známá osobnost byla osobně přítomna, Večerník měl Michala Horáčka jedinečnou možnost
vyzpovídat. Stalo se tak v nedaleké
kavárně ve Wolkerově ulici a byla to
vskutku výživná více než čtvrthodinka. Ostatně posuďte sami...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

Nikola
FILIPENSKÁ
yy Jak byste představil svůj nový
dokument Máme na víc, se kterým
jste v pondělí 1. dubna zavítal do
Prostějova a apríl to nebyl?
„Je to dokumentární film v délce trvání dvaasedmdesáti minut, ale natočeno bylo dohromady na pět stovek hodin. Unikátní je v tom, že jsem dovolil
dokumentaristovi, aby byl součástí
kampaně, ve štábu a vlastně všude,
aby prostě natáčel, co chce. Dokonce
jsme se domluvili na tom, že já mu
do toho vůbec nebudu mluvit, až to
bude stříhat, což bylo docela velké riziko, protože život je takový, že člověk
občas řekne nějakou hloupost, kterou
by rád vzal zpět, nebo se nechová tak,
jak by si přál. (úsměv) Ten film je tedy
o něčem jiném, než já si pamatuji
z kampaně, protože já si vzpomínám
maximálně na jízdu ‚on the road´,
neboť jsem navštívil během krátkého
času asi 554 míst po celé zemi. A všude jsem se setkal s lidmi a slyšel jejich
příběhy. A mnohé z nich byly, jak se
říká, ‚to nevymyslíš’. (směje se) Na mě
to sice mohutně zapůsobilo, ale o tom
ve filmu není vůbec nic. Naopak je
v něm nejhlubší prostředí štábu, řešení a nějaké stanovení úkolů i jejich
řešení, chaos... A teď například nevíte,
zda máte jít do televize pana Soukupa, nebo ne, protože spousta lidí mi
říkala, že pokud tam půjdu, že jim
dávám dobrozdání, legitimuji je. Já na
druhou stranu říkám, že když člověk
kandiduje na prezidenta, tak na prezidenta všech občanů, jistě i těch, co
se dívají na Soukupa. Byl jsem vlastně
sám proti štábu, nakonec jsem tam
šel... V dokumentu je právě vidět to
rozhodování, různé možnosti. Takže si myslím, že inteligentní člověk,
který se na to podívá, si může položit
otázku, jak já bych zrovna tohle řešil.
A v tom je to zajímavý.“
yy Co byste ze snímku vyzdvihl?
„Toho je spousta. (usměje se) Nezapomenutelné jsou některé věci, které je
třeba zachovat zejména proto, že když
už je zřejmé, jak výsledky dopadnou,
tak jak se člověk v dané chvíli zachová. Bylo třeba si uvědomit, že přestože ještě před minutou jste kandidoval
proti panu Drahošovi, najednou byla
třeba jej podpořit, tak jestli to udělat,
nebo ne. To, co se obvykle dozvídáme jako čtenáři a diváci, tak už vidíme ten výsledek, ale ne to, co k tomu
vede. A to je právě na dokumentech

vzrušující, že tohle mohou zachytit.
A zrovna scéna, jak se rozhodujeme,
je výmluvná. Obecně bych k tomu filmu řekl, že by bylo dobré, kdyby u takových kampaní byli dokumentaristi
úplně nezávislí. Rád bych se podíval
na takovej snímek třeba ke kampani
pánů Babiše nebo Zemana, ale myslím si, že to se mi nikdy nepovede.
(úsměv) Jsem rád, že stejně tak, jako
celá kampaň byla průhledná, transparentní, tak i ten film je takový.“
yy Pustil jste štáb i do svého nejhlubšího soukromí?
„Samozřejmě. Úplně do všeho.“
yy Jak jste se cítil, když jste nebyl
zvolen prezidentem?
„Tak jsem už dospělý člověk a prožil
jsem hodně herních situací. Když
máte jakoukoliv hru, jako je například
‚Člověče, nezlob se´ nebo to je prezidentská volba, tak vždy si musíte připustit, že prohrajete. Pro mě to žádný
šok nebyl, protože já jsem nikdy předtím prezidentem nebyl, takže když
bylo jasné, že nebudu prezidentem,
tak se vlastně nic nezměnilo. Není to
nic, co vámi otřese. Na prezidenta už
bych ale kandidovat nechtěl, protože
už jsem předložil všechno, čeho jsem
byl schopen. A chodit na trh dvakrát
se stejným zbožím mi nepřipadá moudré.“ (úsměv)
yy Jaké jsou tedy vaše
další plány, co se politiky týká?
„Do politiky už moc zasahovat nechci, i když
něco politického přece
jen mám v zásobě. Dostal jsem ohromnou
spoustu
nabídek,
abych kandidoval
v různých volbách
za různé entity, ale
nakonec jsem si vybral takovou společnost, která se
jmenuje Plant for
the Planet. Je totiž
už naprosto zřejmé, že jsme ve sféře globálního oteplování. A nebudu
řešit, jestli to člověk
způsobuje, nebo ne, ale prostě jsme
a dá se s tím bojovat prostřednictvím
omezení skleníkových plynů. My
máme něco, co dokáže s tímto bojovat
a to jsou stromy, které to prostě ‚žerou’.
Zjistil jsem, že Plan for the planet začal
tak, když devítiletej chlapec jménem
Filip vystoupil ve valném shromáždění OSN a tam oslovil starší generaci
a řekl: ‚Hele, vy jste to celé zkazili a my
děti to musíme napravit, protože vy
umřete a my tu budeme nést následky
vaší činnosti’. A takhle to vzniklo.“
yy Povězte nám k tomu více...
„Tento chlapec řekl, že vysadí miliardu
stromů, a všichni se mu smáli. Díky
dobrému programu, ve kterém mu
samozřejmě pomáhají dospělí, se mu
to podařilo za dva roky! Teď mají nový
cíl a to je vysadit bilion stromů. Zdá se
to úplně šílené, ale z toho bilionu už za
několik měsíců udělali třináct miliard,
dělají to výborně a po celém světě. Například vznikají lesy na Yucatánu nebo
v Keni a má to ohromné důsledky. Jednak to skutečně prokazatelně pomáhá
uvést do normálu globální oteplování
s tím, že stromy zadržují vláhu v krajině, navíc dává práci lidem a vlastně to
i omezuje migrační tlak, takže lidi z Afriky odchází z míst, kde se už nedá žít.
Ukazuje se, že kdyby měli práci a víc
vláhy v krajině, mají důvod tam zůstat.
A tohle je přesně to, proč to dělat. Tady
ti zakladatelé, co mají firmy, nakupují
certifikáty, že sice nechali uhlíkovou
stopu v hodnotě sto, ale v hodnotě sto
přispěli na to, že vysadili stromy po
celém světě a tím to napravili. Mně se
projekt vážně líbí a bylo mi nabídnuto, abych byl tady předseda předsta-

venstva české entity mezinárodního
podniku, který vyvrcholí znovu
v Organizací spojených národů v říjnu. Plant for the Planet tam bude zastoupena. Je to smysluplné a je úplně
jedno, jestli je to levicové, nebo pravicové, jestli se to orientuje na Čínu,
nebo naopak na západní Evropu. To
vše je z toho pryč a je to jen obyčejná,
prostá věc, kdy děti a mladí lidi sázejí
stromy a bojují s globálním oteplování. Mně se to zdá hezké, a proto to
dělat budu.“ (úsměv)

Redaktor v Mladém světě? Byla to zvláštní pozice.
Panovala tuhá cenzura, ale na druhou stranu sice
nic nešlo, přitom na všem záleželo. Teď v této branži
jde všechno, můžete napsat, co chcete, ale na ničem
nezáleží. O tom to je. Bohužel zvláštní proměna...
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yy Čemu se dále aktuálně nejvíce
věnujete?
„Tenhle a příští týden vyjde moje další sedmnácté autorské album s mými
texty, tentokrát v produkci Báry Basikové a věnovali jsme to zpěvačce, která se jmenuje Naďa Válová. Je to žena,
se kterou jsem už pracoval s Petrem
Hapkou a už dlouho let, ale tohle bude
její první samostatný album, které se
jmenuje Černá. Že jsem u toho vytrval, mě těší nejvíc. A to, co snad nejvíce
relativně umím, je vytvářet písničky
a nějakou dobovou výpověď, kde teď
žijeme. Naďa má podmanivý hlas, je
to zvláštní šansoniérka, která okolí zaujme. Druhou věcí, kterou budu dělat,
je, že se budu teď hlásit na studium dějiny umění v Praze na filozofické fakultě, na kterou budu dělat jedenáctého
května přijímací řízení. Je to bakalářský
obor, denní studium a bude to obtížné, protože se hlásí tři sta lidí a berou
jich třicet. Písemné zkoušky jsou anonymní, takže bude těžké se tam dostat.
A když už se mě ptáte, co dělám, tak se
ponejvíc učím dějiny umění. I proto
jsem rád, že jsem v Prostějově, protože se teď můžu podívat na něj jinýma
očima. Máte tu kostel Povýšení sv. Kříže započatý v roku 1937 augustiniány
a je hodně zajímavý. Jsem rád, že tady
pořád stojí.“
yy Zmínil jste Prostějov, jak se vám
tu líbí?
„Já jsem zde dvakrát vystupoval se
svými koncerty a v obou případech
to bylo vyprodané, takže i podle toho
člověk má pocit, že je to město dobré.
(úsměv) Jinak je Prostějov krásný a zaujalo mě to vaše velikánské náměstí, kte-

ré je podle mého soudu velké a dlouhé
pomalu jako v Praze. Ve středověku
byla takhle velká celá města, trochu mě
mrzí, že najednou se v tom náměstí –
podobně jako v Jihlavě – objevuje budova, která tam nepatří. Já bych nechtěl
lidem upřít možnost koupit si uchošťoury nebo něco, ale zrovna na náměstí
to není asi šťastné rozhodnutí.“
yy Vy jste známým a úspěšným
textařem, chtěl jste jím být vždy?
„Asi tak od patnácti let. Dovedlo mě
k tomu, že doba, o které mluvím,
byla charakteristická tím, jak se z komunistického prostoru prolomilo
divadlo Semafor. Jiří Suchý a Jiří Šlitr
dělali věci, které mě dodnes udivují
svou pestrostí, nápaditostí a vtipem.
Současně na západě začal žánr protestsong, což propagoval zejména Bob
Dylan a jemu podobní. Najednou se
ukázalo, že mohou mluvit k obrovské spoustě posluchačů a tím ovlivnit
společnost. Není náhodou, že Dylan
později dostal Nobelovu cenu za literaturu a jeho texty citují ve svých proslovech američtí prezidenti. A to jsem
přesně chtěl – mluvit k tolika lidem
tak mohutně. Jestli se mi to povedlo,
nevím, ale to byl ten důvod, proč jsem
se stal textařem.“
yy Jak jste se k tomu tedy dostal?
„Začal jsem psát a pak šel za nějakýma lidma, nabízel jim to, ale většinou
mě vyhodili. Až poté to někteří přijali,
první byl Michal Tučný a Petr Spálený,
zakrátko potom jsem se setkal s Petrem Hapkou v roce 1984 a do jeho
smrti jsme pracovali spolu pořád. Teď
je úplně jiný obor. Dřív, když se člověk
dostal jako autor na nějaké ‚elpíčko´,

tak už to byl
velký úspěch
a dalo se z toho
opravdu žít, protože se
prodávaly desky v nákladu
třeba sto tisíc. Dnes je zlatá
deska za pět tisíc, možná dokonce
za tři. Prostě je to úplně něco jiného,
spíše takové hobby. Prosadit se můžete, můžete si natočit, cokoliv chcete, s kým chcete, ale abyste se dostali
do rádií, aby to někdo poslouchal, to
už je jiný příběh. Takže, ano, snadný
je to udělat, dřív to bylo těžší. Teď už
je ale téměř nemožné se tím živit.
Prakticky v celé zemi je to záležitost
několika kapel a sólistů, pro ostatní
je to opravdu jen koníček.“
yy Na jakou píseň, kterou jste napsal, jste nejvíce pyšný?
„Asi Penzion svět. To byla titulní píseň
alba, který vyšlo v roce 1989, a bylo to
takové přelomové album pro mě i pro
Petra Hapku.“
yy Vy jste se dříve věnoval dostihům, dokonce jste o nich i psal,
věnujete se tomu pořád?
„Bohužel už ne. Ale deset let jsem velmi intenzivně na tom pracoval. Moje
vůbec první dílo publikovaný jsou
dějiny dostihů, jmenuje se to Království za koně, vyšlo v roce 1982.
Byly to první dějiny dostihů napsané
v češtině a dosud jsou, protože se nikdo další nepřidal. Psal jsem i do novinových australských, amerických
i britských časopisů.“
yy Ostatně byl jste i redaktorem,
jak vzpomínáte na to období?
„Krásně. (pousměje se) Tři a půl roku
intenzivní práce během let 1986 až
1989 v Mladém světě, což byl bezkonkurenčně nejčtenější časopis.
Vycházelo asi pět set tisíc kusů a pro-

dalo by se daleko víc, kdyby na to byly
kapacity. Byla to zvláštní pozice, která
se už dnes ani nedá někomu vysvětlit.
Kdo to nezažil, nepochopil by. V tom
tuhém režimu lidé četli mezi řádky
a prostě lapali každou příležitost náznaku, což bylo pro novináře krásný.
Mně to teda připadalo strašný, protože byla cenzura, ale na druhou stranu
sice nic nešlo, přitom na všem záleželo. Teď v této branži jde všechno, můžete napsat, co chcete, ale na ničem
nezáleží. O tom to je. Bohužel taková
zvláštní proměna...“
yy Na co nejraději vzpomínáte?
„Většinou jsou to osobní věci, kdy se
narodí děti a tak dále. A také intenzivní zážitky z revoluce v roce 1989,
kdy jsem byl v centru dění. Byl jsem
členem koordinačního centra Občanského fóra a prostě jsme dělali
revoluční kroky. Těší mě, že teď mi říkal Michal Kocáb, můj partner v oné
činnosti, že dokončuje knihu, ve
které na to vzpomíná. To si moc rád
přečtu a zase si připomenu všechny ty
zážitky, které byly hrozně silné, protože když jste v nějakém plánu, kde je
milion lidí a na všem strašně záleží, to
je nepopsatelný. Byla to hromada zážitků, než abych to popisoval, možná
bude lepší, když si vaši čtenáři najdou
v nějakém antikvariátu knihu ‚Jak pukaly ledy´, a tam vše najdou.“
yy Plánujete ještě napsat nějakou
další knihu?
„Vyšla kniha o mém životě, kterou
dělal výborný novinář Ladislav Herecký, a jmenuje se ‚Kdo víc vsadí,
ten víc bere´. Vyšla ve třech různých
vydáních a prodalo se nějakých pětadvacet tisíc kusů. Zatím nemám
k tomu co dodat. Možná za čas bych
nějakou knihu ještě napsat chtěl.“

vizitka
MICHAL HORÁČEK
✓ narodil se 23. července 1952 v Praze
✓ jeho otec Vladimír byl dramaturgem
mnoha pražských divadel včetně Národního
a překladatelem z mnoha jazyků, matka
Eva (za svobodna Heyrovská) pracovala
jako psycholožka
✓ z manželství s Rut má syna Filipa (1978) a dceru Ruth (1987),
ze současného manželství s Michaelou Hořejší dceru Julii (2011)
✓ v roce 1970 byl přijat na Fakultu sociálních věd a publicistiky
Univerzity Karlovy
✓jako jeden z mála studentů nikdy nevstoupil
do Socialistického svazu mládeže
✓ po soudním trestu dvou let odnětí osobní svobody s podmíněným
odkladem na čtyři roky pracoval v různých dělnických profesích,
až roku 1976 nastoupil do výrobního podniku Svazu invalidů META
✓ novinářská cena z USA a pak i skutečnost, že od roku 1976 byla
jeho sestra Kateřina legálně provdaná „na Západě“, vyústily v to,
že mohl přijmout nabízené stipendium v USA,
a tak na Macalester College v Saint Paul strávil většinu roku 1984,
kde se věnoval oboru American Studies
✓ na jaře 1990 využil své zkušenosti z herního prostředí a založil
spolu se třemi partnery akciovou společnost Fortuna,
která se stala první sázkovou kanceláří ve východní Evropě
✓ debutoval i jako básník: sbírkou villonských balad Český kalendář,
která se v oboru poezie zařadila mezi nejžádanější
a byla reprezentována v antologii Nejlepší české básně roku a dalších
✓ často přednášel, například na Fakultě sociálních věd UK v Praze,
na Masarykově univerzitě v Brně
✓ na podzim 2016 ohlásil kandidaturu na úřad prezidenta ČR,
v loňských volbách neprošel z prvního kola
zajímavost: přijal pozici redaktora Mladého světa, vydávaného
Socialistickým svazem mládeže, za podmínky,
že ani tak do SSM, natož do KSČ nevstoupí…

Pondělí 8. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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EXKLUZIVNĚ

Drsný vzkaz expříteli v dopise na rozloučenou:
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Michal KADLEC | Nikola FILIPENSKÁ

PROSTĚJOV Konec všem spekulacím a jedovatým slinám! Redakci Večerníku oslovila během uplynulého týdne Ivana
Dvořáková z Alojzova. Maminka osmnáctileté Haničky, která v sobotu 23. března těsně před polednem spáchala společně se svojí čtrnáctiletou kamarádkou sebevraždu, velice otevřeně hovořila jak o dětství své dcery, o smrti jejího otce,
tak i z toho vyplývajících psychických problémech studentky střední školy. „Pár týdnů před touto tragédií se rozešla se
svým partnerem. Ten to ale neunesl a vyhrožoval holce různými způsoby. Volal jí také v pátek dvaadvacátého března
večer. Hanka mu odsekla, že už toho má dost a že už ji nebude vydírat. V sobotu ráno pak odešla z domu bez rozloučení,“
vzpomíná Ivana Dvořáková na osudné okamžiky, kdy přišla o dceru. „Ve svém dopise na rozloučenou přiznala, že končí se
životem kvůli němu!“ posteskla si.

EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník
Svoji bolest na srdci i v duši se snaží nést statečně. Ivana Dvořáková z Alojzova oslovila
Večerník se žádostí, zda by mohla vyvrátit
fámy a spekulace šířící se ohledně smrti její
osmnáctileté dcery Hanky. Ta v sobotu 23.
března ve společném objetí se svojí čtrnáctiletou kamarádkou Věrou z Prostějova zvolila
odchod z tohoto světa. Jak Večerník informoval, obě položily těsně před polednem
onoho dne hlavy na kolej před projíždějící
vlak u Pivína. Strojvůdce již nestihl tragédii
zabránit. Čin obou dívek vzbudil obrovské
emoce veřejnosti a začaly vznikat všemožné
drby, mnohé z nich velmi jedovaté a lživé.
Ivana Dvořáková se rozhodla učinit jim přítrž, což je v tak těžkých chvílích obdivuhodný
a bezesporu správný přístup. Protože mlčení
redukuje vždy jen další nepravdy. Společně
se svým synem tak zhroucená maminka navštívila minulou středu naši redakci. Zpověď
truchlící ženy ozřejmila vyhrocené důvody,
které vedly její dceru k sebevraždě a nutno
podotknout, že jsou hodně osobní. Z jejího
vyprávění až mrazí...
Ještě předtím ale konstatujme, že Večerník
si opravdu cení odvahy Ivany Dvořákové
a rád by tímto revidoval doposud zveřejněné zprávy, které vycházely především z kolujících fám. Nyní tedy bude vše uvedeno
na pravou míru, jedná se autorizovaná, nezkreslená a nepřekroucená fakta tak, aby už
nekolovaly žádné další spekulace.

Michal
KADLEC

a Nikola
FILIPENSKÁ

6ÅULHOzÉDSRPOXY
Vzala si dobrovolně život se svojí kamarádkou. S osmnáctiletou Hanou Dvořákovou se
minulý týden přišly na zádušní mši rozloučit
desítky kamarádů a kamarádek, většinou
z řad spolužáků ze střední školy. Nikdo z nich
nemohl pochopit, proč si tak mladá dívka
sáhla na život. „Poté, co si moje dcera vzala život, se v médiích i na sociálních sítích objevila
celá řada lží, což mě velice zarmoutilo. V první
řadě naše rodina rozhodně není jehovistická.
Absolutně netuším, na základě čeho si to
lidé vycucali z prstu. Druhá nepravda, která
se objevila, je, že Hanka v žádném případě
neměla vztah s ženatým mužem a tátou od
rodiny. Chodila s pětadvacetiletým svobodným chlapcem, který žádné děti nemá. A že
bydlíme v domácnosti bez základního vybavení? Další nesmysl,“ kroutila hlavou Ivana
Dvořáková.
Proč to všechno? „Podívejte, na nás lidé kydají
hnůj z jednoho prostého důvodu. Kdysi před
lety jsem odešla s manželem z města na vesnici.
Muž byl nemocný a od lékaře měl doporučen
klid. Odstěhovali jsme se tedy na samotu do
Alojzova, kde se manžel dal po mrtvičce do pořádku a byl s námi ještě dalších dvanáct let. Narodily se nám tam obě děti Hanička a Antonín.
Oba měli doma vše, co potřebovali a mnohem
víc než některé současné děti v paneláku. Lidé

nás ale brali jako někoho cizího, vyhýbali jsme
se totiž společnosti a žili si svůj život na samotě.
Často na nás nenechali nit suchou a bohužel se
tak dělo i nyní po smrti mé dcery,“ svěřila se Večerníku o své rodinné situaci.

c+DQLÄFHXPÔHOW½WD
YQ½UXÄÉRGWÅGRE\WUSÈOD
SV\FKLFNÙPLSUREOÅP\p

+XCPC&XQą¾MQX¾UGUXQLÊFEGTQW*CPMQW1UOP¾EVKNGV¾FÊXMCCLGLÊ
MCOCT¾FMCUKX\CN[åKXQV[PCMQNGLÊEJW2KXÊPC
(QVQ\TQFKPPÆJQCNDC&XQą¾MQXÚEJ

ník zajímalo, kde nastal onen zlom, po němž
se rozhodla spáchat sebevraždu. „Hanička se
rozešla s pětadvacetiletým přítelem, se kterým
chodila. Dala nakonec na nás, protože tomu
mladému muži šlo především o peníze, neboť
pochází z milionářské rodiny. Po penězích, majetku a sobě samém pak teprve pro něj existovala
Hanka. Dcera měla sice nejdříve na očích růžové brýle, potom ale sama zjistila, jak to s ní myslí.
Chtěla se s ním rozejít v dobrém a v naprosté
pohodě. Dopadlo to tak, že když se rozešli, Hanka se šla s kamarádkou někam ven pobavit a ten
kluk jí začal psát výhružné textovky. Že si to spolu ještě vyříkají, nebo by jí udělal peklo ze života,
a dokonce že pošle nějaké kamarády, aby holce
rozbili hubu. Zakončil to tím, že bude rozchodu
litovat. V tu chvíli mi dcera volala, abych pro ni
přijela, že dostala hrozný strach. Bylo půl druhé
v noci, takže jsem rychle sháněla někoho, kdo mi
ji ze zábavy přiveze. Stalo se, kamarád ji z Olomouce dovezl domů do Alojzova. Byl to kamarád s velkým K, který s ní byl, bavili se spolu,
trávili spolu čas. Člověk s pozitivním myšlením,
dobrou náladou, velmi empatický a chápavý.
Chtěla s ním zůstat, byla totiž znovu psychicky
na dně. To bylo čtrnáctého března,“ vzpomíná
s rozechvělým hlasem Hančina maminka na
dny nedávno minulé. Do sebevraždy osmnáctileté dívky zbývalo devět dní...

Psychické problémy se u Hanky Dvořákové
začaly projevovat již v dětství. Její maminka Večerníku přesně popsala, od jakého momentu.
„Když bylo Haničce devět let, manžel jí zemřel
doma na rukách. Volala mi do práce, že s tátou
je zle, ale než jsem stačila zavolat záchranku
a lékařům sdělit, co mi všechno dcera popsala
do telefonu, byl konec... Tatínek byl pro Hanku světobod číslo jedna. Od té doby začala mít
problémy s psychikou. Přesně v tento moment
se všechno zlomilo. Byla v péči psychologa,
který se holku snažil dát do pořádku, dokonce
na čtrnáct dní v únoru tohoto roku dobrovolně
podstoupila léčbu na psychiatrickém oddělení,
brala velké množství léků, které se během let
kupily, ale bylo to příšerně moc. Už tehdy jsem
říkala doktorům, že takto má dcera nemůže
normálně existovat. Nakonec Hance psychiatři množství léků zredukovali, ale musela být
i nadále pod jejich dohledem. Dělali opravdu
9HÄHUSÔHGVHEHYUDzGRX
všechno pro to, aby smutek a velký bol po taSÔLvHORVXGRYÙRNDPzLN
tínkovi zahnali. A musím říct, že léčba měla
pozitivní účinky, Hanka už brala pouze dvoje
prášky a během března jsme i podle jejího cho- Rozhodnutí vzít si život se v Hance Dvořákové
vání věřili, že je ze všeho venku,“ vrátila se do zrodilo podle všeho již v pátek 22. března večer.
„Celá rodina jsme na zahradě grilovali. Panovatěžkých chvil Ivana Dvořáková.
la velice dobrá nálada, Hanička tam měla své
kamarády a dobře se bavila. Měli jsme radost,
=ORPQDVWDOQHG½YQR
že nemyslí na nic špatného. Jenže v jednu chvíli
SRUR]FKRGXVSÔÉWHOHP
jí zazvonil mobil a volal jí právě onen mladík, se
=DÄDOMÉY\KURzRYDW
kterým se rozešla. Odešla s telefonem kousek dál
na zahradu. Slyšela jsem hádku a nakonec mu
Pokud Hanka Dvořáková byla podle své ma- Hanka doslova řekla. ‚Víš co? Už toho mám plné
minky během února a března tohoto roku na zuby, nenechám se od tebe vydírat!‘ Poté mobil
první pohled psychicky již v pořádku, Večer- típla a začala být zase celá vystrašená. Ptala jsem
se jí několikrát, o co se jedná. Řekla mi v tu chvíli
jediné – mamko už to neřeš, ani já už nemám
sílu to řešit! Bláhově jsem si myslela, že je tak naštvaná, že pouze v onen páteční večer to nechce
řešit, ale že si o tom se mnou popovídá na druhý
den v sobotu. Bohužel... V sobotu ráno se sebrala
a nadobro odešla bez jakéhokoliv pozdravu, rozloučení či vysvětlení. Nebylo to běžné, vždycky
mi říkala, kam a s kým jde. Tentokrát to neudělala, asi dobře věděla, že bych ji nikam tak brzy
ráno bez vysvětlení nepustila,“ rozplakala se maminka Haničky Ivana Dvořáková.
Posléze také vyvrátila další fámu, která se
nesla sociálními sítěmi. Objevily se totiž „zaručené“ zprávy, že se Hanička přišla s mámou
rozloučit těsně před sebevražedným činem
*CPC&XQą¾MQX¾D[NCU[ORCVKEM¾ONCF¾FÊX u ní v práci. „Je to celé nesmysl, už od čtvrtka
MC MVGT¾ MTQO÷ LKPÆJQ \DQåÿQXCNC OQVQTM[
,GLÊPGéGMCPÚQFEJQF\VQJQVQUX÷VCwQMQXCN toho týdne jsem byla doma. Měla jsem volno,
v práci jsem rozhodně nebyla,“ odvětila na
PGLGPTQFKPWCNGKLGLÊMCOCT¾F[
(QVQCTEJÊX+&XQą¾MQXÆ přímý dotaz.

-HGLQ½YÈWD]GRSLVX
QDUR]ORXÄHQRX
-HWRNYÕOLWREÈ
Těsně před polednem v sobotu 23. března
Hanka Dvořáková společně se svojí o čtyři roky
mladší kamarádkou Věrou spáchala sebevraždu. Dívky se objaly a položily hlavy na kolejnici. Strojvůdce vlaku už nemohl nic dělat, i přes
okamžité zapnutí rychlobrzdy nedokázal střetu
zabránit. Policie vzápětí potvrdila, že dívky zanechaly na místě dopis na rozloučenou. Text zůstane zřejmě utajen, Ivana Dvořáková ale přece jen
Večerníku prozradila jednu zásadní větu. „V tom
dopise Hanka zcela zřetelně napsala zmíněnému mladíkovi, že je to kvůli němu! Víc vám říct
nesmím, zavázali jsme se policii k mlčenlivosti.“

c2VPUWLGFHU\MVHPVH
GR]YÈGÈODSRÄWYUWKRGLQÈ
MLVWRWXDOHPÈOD
DzRGSROLFLVWÕp
Ivana Dvořáková dále upřímně popsala i situaci, která pro ni byla v životě ta nejtěžší. „K tragédii mé dcery a její kamarádky došlo u Pivína
v 11:45 hodin. Už ve dvanáct hodin mi volal
kolega z práce z Pivína, že moje Hanička je
jednou z těch dívek, které kousek za obcí na
kolejích spáchaly sebevraždu. Nechtěla jsem
tomu vůbec věřit. Začala jsem obvolávat policii, záchranku, všude, kde se dalo. Teprve až
kolem šestnácté hodiny za mnou domů přijeli
policisté, kteří mi to všechno úředně oznámili
a potvrdili. V tu chvíli se mi zhroutil celý svět,“
pravila smutným hlasem Ivana Dvořáková.
Ta i dnes, dva týdny po neštěstí, považuje za jediný zlomový moment a důvod sebevraždy své
dcery onen páteční telefonát z 22. března od
expřítele Haničky. „Jsem přesvědčena, že výhružky jejího bývalého partnera byly důvodem
tak fatálního rozhodnutí mé dcery,“ potvrdila.
„Sebevraždu Hanka nijak dlouhodobě určitě
neplánovala, jak se také mylně psalo. Určitě se
rozhodla až v předvečer toho hrozného dne,“
dodala maminka osmnáctileté středoškolačky.

9ÙKUÕzQÅ606]SU½Y\
P½YUXNRXSROLFLH
Otázkou nyní zůstává, jakým způsobem policie celou tragédii uzavře. Zatímco maminka zemřelé dívky má jasno v tom, kdo za její rozhodnutí spáchat sebevraždu může, policie mlčí. „Já
v tuto chvíli k němu necítím vůbec nic! Tedy
zatím... On dokonce přišel i na zádušní mši za
Haničku, ale byl tam jen na začátku. Po pár
minutách se sebral a odešel. Mohu jen říct, že
všechny textovky od něj, i s tím výhružným
podtextem, si vzala policie k dalšímu vyšetřování. Nevím, jak ukončí celý případ, zatím je
to otevřené,“ uzavřela naopak svoji exkluzivní
zpověď Večerníku Ivana Dvořáková.

Pondělí 8. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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Budeme plní plánů a také nápaditých předsevzetí. Ostatně během těchto
dní Prostějovanům nebude chybět bujná fantazie, která ovšem může být
v některých případech až na škodu. Půjde jen o to, jakým směrem své nápady povedeme.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Až příliš
okatě dáváte najevo, co se vám zrovna honí hlavou. Měli byste být více
diplomatičtí a nevylévat si své srdíčko kdekomu. To platí hlavně pro
tento týden, kdy hodně lidí bude
čekat na vaši chybu.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Mnohé uvádíte
rádi a často do rozpaků, což by se vám
právě teď nemuselo vyplatit. Narazíte
totiž na člověka, který si jen tak něco
líbit nenechá. Může dojít k ostrému
konfliktu, raději se tomu vyhněte.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Což
o to, plánů do budoucna máte dostatek, ale jelikož si je chcete splnit
všechny najednou, dostanete se do
potíží. Pokud hodláte být šťastní,
bohatě postačí, když si každý týden
splníte jediný sen.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Z dobré nálady vás tentokrát nevyvede ani drobný neúspěch v lásce, který je ovšem
pouze dočasný. Před víkendem
budete postaveni před rozhodnutí,
zda si užívat sami nebo podniknout
rodinný romantický výlet.

LVI – 22. 7. až 22. 8. V partnerském
vztahu to tentokrát začne skřípat. Důvodem bude vaše žárlení, které je ovšem pochopitelné a do značné míry
i důvodné. Neměli byste zajít ale pod
svoji důstojnost, vyříkejte si to v klidu.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Seznámíte
se s člověkem, jehož historii vůbec
neznáte, nedokážete tak odhadnout, co je vlastně zač. Vůbec vám
to ale vadit nebude, protože máte
rádi dobrodružství. Buďte ale na
pozoru!
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Moc povinností mít nyní nebudete, o to
více se můžete soustředit na soukromý život. A ten je hodně zanedbaný! Nejprve se poohlédněte po
novém partnerovi, který bude spolehlivý a hlavně seriózní.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. V práci
to nebude stát za nic, na tomto poli
rozhodně žádné úspěchy slavit nebudete. Zato u rodinného krbu budete excelovat a příbuzní vás budou
mít za hvězdu. Bude vás to ale stát
docela hodně peněz.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Nedávejte
si příliš velké cíle, v následujících dnech
budete mít totiž nehoráznou smůlu.
Pokud byste tedy chtěli řešit nějaké problémy, jen byste si ublížili ještě víc. Ale
vsadit si můžete, něco málo vyhrajete.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Okolo vás se začne motat podivný
člověk. Nejdříve si vás bude obhlížet
a pak informovat u nadřízených. Až
na konci týdne zjistíte, že je to člověk,
který vás bude chtít přetáhnout do
lukrativnějšího zaměstnání.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Na co
tento týden sáhnete, to vám doslova rozkvete pod rukama! Nebývalé
štěstí budete mít i v partnerském
vztahu. Svůj protějšek totiž přesvědčíte o něčem, co jste ještě nedávno považovali za nemožné!
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Očekávejte
návštěvu tchýně, která vás poměrně
dlouhou dobu nechávala na pokoji. Tento týden ale začne pro vás
opravdové peklo, připravte se na to,
že sami si bez komentářů neobujete
ani boty!

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 320(5$1ą29e'æ86<
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev

Klasika nejen ke zdravé snídani... Když máte připravené dobré menu,
je dobré jej vyladit kvalitním džusem. Nejčastěji oblíbený je pomerančový, který je zdrojem velké energie. Ten od značky Hello jsme objevili
nejlevnějí v Albertu, kde společně s Penny marketem měli i cenově nejvýhodnější značku Relax. Pro Happy day a Pfanner zajděte do Billy.
U privátní značky a Cappy byla nejnižší cenovka v již zmíněném Penny marketu.
Přejeme dobrou chuť
Průzkum byl proveden ve středu 3. dubna 2019

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

OD 8. DO 14. 4. 2019
Ɣ PŘEDNÁŠKA: prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. „ZOBRAZO-VÁNÍ OPTICKÝMI VLÁKNY“; čtvrtek
v 18:00 hodin. Vstup-né 40 Kč.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu od 15:00 do 16:00 hodin.
Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se pořádá v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu od 20:30 do 21:30 hodin.
Vstupné 40 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „STALO SE NESTALO“. Vstupné děti 20Kč,
dospělí 40Kč.
Ɣ SOUTĚŽ PRO DĚTI: na téma „MĚSÍC – NÁŠ KOSMICKÝ SOUSED“ proběhne v sobotu ve 14:00 hodin. Vstupné děti 20 Kč, dospělí 40 Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech akcí.

Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH
úterý 9. dubna: úterý 9. dubna: Kpt. O. Jaroše + parkoviště (K. Svolinského - průchod), A. Fišárka, B. Dvorského, C. Boudy, S. Suchardy, Kpt. O. Jaroše – parkoviště, C. Boudy – parkoviště, komunikace + parkoviště (Kpt. O.
Jaroše – C. Boudy)
čtvrtek 11. dubna: Melantrichova (Březinova-Polská), E. Králíka + parkoviště, Polská, Ruská, nám. Práce, Dělnická, Březinova, Dykova, Bezručovo nám., průchod Florián.nám.- Dykova (Starorežná), cyklostezka Floriánské
nám.- Dykova (Starorežná), Plumlovská komunikace SSOK (Polská - kruh. objezd) pravá strana směr Krasice
sobota 13. dubna: Mathonova, Mathonova – 1. polovina parkoviště nemocnice od autobusové zastávky, 2. polovina parkoviště nemocnice, komunikace zastávka MHD u nemocnice
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Zdroj: www.olomoucka-aglomerace.eu

Nositel Integrovaných teritoriálních
investic Olomoucké aglomerace
(ITI OA) vyhlásil v březnu nové
výzvy pro podnikatelské subjekty.
Finanční prostředky budou čerpány prostřednictvím Operačního
programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK)
v oblastech podpory Inovace – Inovační projekt, Aplikace a Potenciál.
„Vyhlášené výzvy jsou určeny pro podnikatele, kteří chtějí zavádět na trh nový
výrobek, technologie či služby, realizovat
průmyslový výzkum a experimentální vývoj či se rozhodli zavést nebo rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity,“ uvedl
odpovědný náměstek Matouš Pelikán.
V rámci nově vyhlášených výzev je pro
podnikatele alokováno celkem 378 milionů korun.
S dotačním programem Inovace –
Inovační projekt je možné zafinancovat například technologie, stavby či

software pro inovované výrobky, které
se budou uvádět do výroby a následně
na trh. Žadatelé mohou získat až 40
mil. Kč.
U programu Aplikace jsou způsobilými výdaji zejména mzdy zaměstnanců,
náklady na nástroje, přístroje, vybavení
a materiál k uskutečnění průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Maximální výše dotace pro podnik
činí 100 mil. Kč.
S programem Potenciál si může podnik pokrýt výdaje spojené s vybudováním podnikového výzkumného
a vývojového zázemí či vybavení nezbytného k uskutečnění průmyslového výzkumu a vývoje. V rámci programu je možné získat až 30 mil. Kč.
O finanční prostředky mohou žádat podniky splňující definici malých a středních podniků. Podporu
lze poskytnout také velkým podnikům, avšak jejich projekty musí mít

významný pozitivní dopad na životní
prostředí anebo musí být realizovány
ve spolupráci s malými a středními
podniky či výzkumnou organizací. Výzvy jsou určeny pouze pro
podniky, které budou své projekty
realizovat na území Olomoucké
aglomerace.
Žadatelé o finanční prostředky budou
moci své projektové záměry předkládat do 11. prosince 2019.
„Potenciálním žadatelům bych doporučil, ať s předkládáním záměrů neotálí, jelikož se jedná o pravděpodobně poslední
vyhlášené výzvy pro podnikatele v rámci
tohoto programového období. Co čeká
podnikatele v novém programovém období, je zatím nejisté,“ dodal Matouš
Pelikán.
Integrované teritoriální investice
Olomoucké aglomerace (ITI OA)
jsou nástrojem EU vedoucím k podpoře územně vymezené Olomoucké
aglomerace při využití finančních
zdrojů z více operačních programů.
ITI umožňuje regionálním subjektům v Olomoucké aglomeraci zapojení se do přípravy a realizace programu, který vede k rozvoji území na
základě místního přístupu.
POZVÁNKY
NA VZDÌLÁVACÍ AKCE

9. 4. Shromáždění delegátů OHK
v Prostějově
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
19. 6. Setkání personalistů

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: Tištín
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 23. 4. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: Dne: 25. 4. 2019 od 07:30 do 16:30 hodin. Vypnutá
jednostranně ulice od č. 151 po č. 66 a dále oboustranně od č. oblast: Kostelec na Hané - celé ul. Za Branou, Libušin131 a 69 po konec obce s č. 123 a 146. Dále č. p.: 124, K/116, ka, Cihelna, část ul. Za Humny s č. 346, vč. garáží po č.
152, 69, 75, 106, 114, 115, 119, 129, 148, 155, 186 a 187.
103, železářství Profil, levá strana ul. Gagarinova - od ul.
Obec: Kralice na Hané
Za Branou po Rynk s č. 126.
Dne: 23. 4. 2019 od 11:30 do 16:30 hodin. Vypnutá ob- Obec: Lipová
last: odběratelská trafostanice Kralice ZD (č. 300709) Dne: 26. 4. 2019 od 07:30 do 9:30 hodin. Vypnutá obObec: Pivín
last: Lokalita Lipovský Mlýn (č. 34,49,65,66).
Dne: 24. 4. 2019 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá ob- Obec: Stražisko - Růžov
last: oboustranně od č. 80 a 87 po konec obce s č. 199 Dne: 26. 4. 2019 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá oba 301, dále č. 158, 204, 194, 208, 209, 71 a 270.
last: část obce napravo od kolejí ve směru od Pt. Dvorku
Obec: Pivín
po křižovatku sm. Maleny, vč. chatové oblast za Humny
Dne: 24. 4. 2019 od 9:30 do 11:30 hodin. Vypnutá ob- (mimo chat. obl. Kopaniny ve sm. na Přemyslovice).
last: ulice od č. 141 a 177 po konec obce s č. 283 včetně Obec: Prostějov
celé lokality novostaveb. Jednostranně ulice od č. 172 po Dne: 26. 4. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá obkonec obce směr nádraží s č. 276. ulice od č. 22 po č. 298. last: část sídl. Svobody s č. 34 (zdr. středisko), č. 35, 36,
Obec: Otonovice
37.
Dne: 24. 4. 2019 od 12:30 do 14:30 hodin. Vypnutá Obec: Stínava
oblast: celá obec Otonovice.
Dne: 26. 4. 2019 od 9:30 do 11:30 hodin. Vypnutá obObec: Prostějov
last: chatová lokalita u Pohodlí s č. chat: 7, 17, 26, 19.
Dne: 24. 4. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá Obec: Stínava
oblast: celé Obchodní centrum na sídl. A. Slavíčka s fa. Dne: 26. 4. 2019 od 9:30 do 11:30 hodin. Vypnutá obPenny Market s.r.o., Makovec a.s., Likol, s.r.o., KB. a.s., last: chata Severka u Stínavy.
Con nerex trade s.r.o., Česká pošta, s.p. atd.
Obec: Stínava
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 26. 4. 2019 od 12:30 do 14:30 hodin. Vypnutá
Dne: 25. 4. 2019 od 7:30 do 11:00 hodin. Vypnutá ob- oblast: celá obec Stínava vč. samoty č. 57 a vysílače Tlast: celá ul. u nákupního centra od č. 125 a 112 (mimo -Mobile. Lokalita chat nad obcí Stínava s č. 5, 20, 15, 14,
nák. centrum) po č. domů 468, 486, 496 v lokalitě 6, 10.
E.ON Česká republika, s.r.o.
„Trávníky“, dále č. domu 360 (sm. Lutín).

www.vecernikpv.cz
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Pronajmu letní občerstveni s grilem v atraktivní lokalitě v blízkosti
centra
Prostějov.
Informace:
731 525 155
KOUPÍM rodinný dům v PV nebo
okolí. 737 530 368
Byt 2+1, DB nebo OV – koupím.
Spěchá. 605 913 562
V okolí PV koupím chatu. 605 011 594

BYTY – PRODEJ:

1RYgYVWDYEDE\W×.RVWHOHFNgXONN.´D.´
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3Y.UDVLFNgXO
.´
3Y0RUDYVNgXO
.´

Koupím byt 1+1, cihla. Přízemí nebo
první patro. Okolo 40 m. Po úplné nebo
částečné rekonstrukci. Tel.: 605 778 684
Volat od 11:00 do 13:00 nebo 17:00 do
18:00.
Koupím
garáž
Tel.: 776 56 12 14

v

Prostějově.

Pronajmu garáž za Mechanikou. Pěkná,
suchá, s montážní jámou. Cena 800 Kč/
měsíc. Tel.: +420 776 740 608.
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
Prodám zděnou chatku, 16 m2.
Elektrika a voda. Více informací
na tel.: 724 24 55 66

BYTY – PRONÁJEM:

3YGU+RUgND
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PARKOVÁNÍ - PRONÁJEM:
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3DUNRYDFmVWgQm2ORPRXF7DEXORY9UFK
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Kompletní nabídku najdete na:

19010810050

www.jhreality.cz

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
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➢ Z TITULNÍ STRANY

konfliktu neodůvodněně slovně napadat. Nemohly mu vytknout sebe-

bývá a učitelé mnohdy zažívají
před tabulí učiněné peklo. Jejich
pravomoci jsou přitom dnes prakticky nulové. Pokud řádně nefunguje ani spolupráce s rodiči, pak
je na průšvih doslova zaděláno.
Tomu museli v uplynulých týdnech čelit na RG a ZŠ města Prostějova.
„V průběhu školního roku se tam
objevil nový žák základní školy se zálibou ve všem, co souvisí s armádou.
Nejprve s ním nebyly problémy,
nicméně jednoho dne jej v hodině
pracovní výchovy popadl amok.
Stalo se to někdy ke konci minulého
roku. Dokonce vzal pilu a ohrožoval
učitele i jednoho svého spolužáka.
Měl také řvát, že všechny podřeže,“ svěřila se exkluzivně Večerníku
maminka jednoho ze žáků, která se
netajila svými obavami z toho, jak se
situace vyvine dál...

všechno. Nejhorší bylo, že u některých spolužáků si tím získával obdiv.
Zajímavé je i to, že k jednomu z učitelů si nic nedovolil, v jeho hodinách
se choval vzorně,“ popsal dále jeden
z rodičů.
Všichni oslovení se shodují na tom,
že k přímému fyzickému konfliktu
mezi žákem a některým z učitelů či
spolužáků prozatím nedošlo. „Proslýchá se, že měl jedné z učitelek probodat kola u auta. Ale to nemusí být
pravda,“ přidala naše čtenářka, která
nás na celý případ upozornila.

NA VÁŠ NÁMÌT

Pronajmu od května garáž v Prostějově PROSTĚJOV Je to známá věc. menší věc. „Drž hubu, ty blbá krávo,“ zvladatelným chováním stojí „pouu bývalého Cílu. Volat po 17:00 hod.
Školáků s poruchou chování při- byla jeho univerzální odpověď na ze“ zanedbaná výchova, či se jedná
Tel.: 582 365 843

Pronajmu zrekonstr. byt 2+1 v RD
v Konici. Tel: 602 775 607
%HGLKR¨ÕRNU3URVWÁMRY3URGHMQRYRVWDYE\5'NNV WHUDVRX
DJDUiåt=DVWDYČQiSORFKDP2]DKUDGDP23(1%±&
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se nìco stane?

Podle informací Večerníku Policie
ČR celou situaci monitorovala. „Policisté hlídkovali před školou, zhruba
poslední měsíc měli i dozor na chodbách. Přesto to dlouho vypadalo, že
všichni čekají, až se něco stane,“ prozradil jeden z rodičů.
Agresivita se
Následně se ovšem situace změnila.
stupòovala
Po dlouhých týdnech nejistoty byl
Po zmíněném incidentu se nic neu- chlapec umístěn do Diagnostickéklidnilo, ba právě naopak. „Zejména ho ústavu v Olomouci. Nyní tedy
učitelky začal tento žák při jakémkoliv odborníci zjišťují, zda za jeho ne-

AKÈNÍ
NABÍDKA
- REALITY

o problém fyziologického či genetického rázu. Všem se tím pro tuto
chvíli ulevilo, otázkou je, co bude, až
se žák opět vrátí.

Nikdo vám
oficiálnì
nic neøekne
Informace získané od rodičů jsme se
pokusili ověřit i na oficiálních místech. Zde jsme ovšem úspěšní nebyli. „Věřte, že bych vám k tomu něco
rád řekl, ale nemůžu. Podepsal jsem
elaborát, který mi to neumožňuje
a za jehož porušení by mi hrozily
sankce,“ vyjádřil se ředitel školy Rostislav Halaš.
V podobném duchu jsme dopadli
i u policie. Ostatně jako vždy, když se
něco v Prostějově děje. „S ohledem
na věk zúčastněných osob nebudeme k této věci poskytovat žádné
informace,“ odepsal nám stroze na
naše četné dotazy František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor. Žádné varování,
žádné uklidnění do řad dětí a jejich
rodičů...
(mls)

Zadejte si u nás minimálnì 3x øádkovou inzerci
RGÔ½GNÕYÙvH

a získáte sloupcovou

inzerci ZDARMA.

Pondělí 8. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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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

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

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

Ty roky tiše běží, jak klidné řeky
proud, jen vzpomínky se vrací
a nedají na Tebe zapomenout.

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.

Dne 7. dubna 2019
uplynul 1. smutný rok, co
nás navždy opustil náš
drahý a milovaný,
pan Petr POULÍK.
S láskou vzpomíná rodina.

Sběratel koupí staré rybářské navyjáky. Viz
foto. Tel.: 704 268 219

Kdo v srdci žije, neumírá..

Dne 11. dubna 2019
si připomeneme 1. výročí od úmrtí
pana Jaroslava LUTERY,
rodáka z Otonovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
družka Ludmila s rodinou.

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.
Jen svíci hořící, jen krásnou kytici
na hrob položíme. Tiše se zastavíme,
tichounce pomodlíme, na Tebe
zavzpomínáme.

Půjčka Pv a okolí.
Tel.: 776 087 428

16011421482

FINANCE

Když Vám banka nepůjčí - půjčka na cokoliv
pro zaměstnance, OSVČ, důchodce, ženy na
MD. Rychlé jednání, jednoduché dokladování, peníze vyplaceny do 24 hodin na účet od
podpisu smlouvy. Volejte 605 948 676.

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 3. dubna 2019
by se dožila 95 roků
paní Božena OPRŠTĚNÁ
z Vícova.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Hana s rodinou.

Prodám palivové dříví za výhodnou
cenu. Tel.: 605 86 41 40

Dne 14. dubna 2019
si připomeneme 20 let,
kdy mě opustila moje
milovaná manželka,
paní Emílie KUBÁLKOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte se
mnou. Za tichou vzpomínku
děkuje manžel.

AKČNÍ NABÍDKA!
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic
nabízí k prodeji palivové bukové dřevo. 1 prms 500 Kč. Nabídka platí do
vyprodání zásob. Doprava zajištěna.
Tel.: 582 388 101

Dne 6. dubna 2019
by se dožila 81 let
paní Marie KORČÁKOVÁ,
roz. Burgetová
a dne 13. dubna 2019
vzpomeneme 10. výročí od úmrtí
naší milované maminky a babičky.
S bolestí v srdci vzpomíná dcera
Marie a vnuci Petr
a Pavel.

Dne 6. dubna 2019
jsme vzpomenuli 21. výročí úmrtí
naší maminky a babičky,
paní Jarmily KULISINOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná dcera Jana,
synové Bob a Michal s rodinami.

Dne 7. dubna 2019
jsme si připomenuli
10. výročí od úmrtí
paní Ludmily LÁTALOVÉ
z Mostkovic.
Vzpomíná sestra Radka
s manželem.

Dne 6. dubna 2019
uplynulo 3. smutné výročí
od úmrtí naší milované dcery,
maminky a manželky
paní Ivety STEINEROVÉ,
roz. Jakšíkové.
Všichni, kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Dne 7. dubna 2019
tomu bylo již 20 let, co nás opustila
paní Dobromila PARÁKOVÁ,
rozená Hudečková
z Čelčic.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.
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Dnes, tj. 8. dubna 2019
tomu je 11 let plné bolesti,
kdy navždy usnula naše drahá dcera
Petra VYCHODILOVÁ,
rozená Prášilová
z Tištína.
Nezapomeneme, vždyť rádi jsme
Tě měli, i po dlouhém odloučení
naše srdce stále bolí. S láskou
vzpomínají dcera Terezka, rodiče
a sestry s rodinami.

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

Dne 13. dubna 2019
vzpomeneme 5. smutné
výročí, kdy nás opustila
paní Marie RIEDLOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel Rostislav, syn Petr
a dcera Jitka s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098
V minulém vydání Večerníku jsme se v této smuteční rubrice dopustili omylu, kdy jsme v případě
Pohřební služby Václavková a Pohřební služby FCC Prostějov uvedli chybně dny konání posledního
rozloučení se zesnulými. Oběma pohřebním službám i všem pozůstalým se tímto omlouváme.

OZNÁMENÍ

Pohřební služba Pavel Makový

19032020301

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

Dubnová nabídka:
AU
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PRÁCI HLEDÁ

INZERUJTE
V JEDNÉ Z NAŠICH RUBRIK
AUTO-MOTO, ZVÍØATA,

vecernikpv.cz

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

Jak jsi tiše žila, tak jsi tiše odešla.
Skromná ve svém životě, velká
ve své lásce a dobrotě.
Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo
poradit, potěšit, pohladit... Díky za to,
čím jsi nám v životě byla, za každý
den, který jsi pro nás žila.

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

právě tolik inzerátů
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

www.

Dne 9. dubna 2019
vzpomeneme 4. smutné výročí,
co nás navždy opustil
pan Antonín DRMOLA
z Brodku u Prostějova.
Stále vzpomíná maminka
s rodinou a družka.

PRODÁM

Prodám dvě benzínové sekačky.
Benzínová samochodící Husqvarna
R145SV, motor obsah 190 cm3, cena
5000 Kč.
Sekačku Mountfield Oleo-Mac G44PB,
24kg, 158 cc, cena 1500 Kč. Telefon:
773 919 167.

V pondělí 25. března se z Partyzánské ulice
ztratil bíločerný, angorský kocourek Aramis. Pokud ho někde zahlédnete, volejte
prosím na číslo 605 188 953. Za informaci, která povede k jeho nalezení, nabízíme
1000 Kč. Děkujeme.

Dne 9. dubna 2019
by se dožil 48 let náš milovaný
syn Jaroslav ŠMÍD
z Kostelce na Hané.
S bolestí v srdci, kterou čas nezahojí, stále vzpomínáme. Všem, kteří
měli našeho syna rádi, za tichou
vzpomínku děkují rodiče.

Láska je silnější než smrt...

Prodám jádra vlašských ořechů ze sklizně r. 2018 za 180 Kč/kg. Informace na
tel.č.: 604 669 685

4

Živote, měl jsem Tě rád...
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a světla plnou hrst jsi
sevřela naposled...

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

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

Zhasly tvé oči a ty jen spíš, nás však
již neslyšíš. V naších srdcích jsi stále
s námi. Zůstalo nám jen na tebe
vzpomínání a na hrobě tvém
jen svíce rozžatá.

Co vděkem za lásku a péči Tvou
Ti můžeme dát – hrst krásných květů
naposled, a pak jen vzpomínat.

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

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

řádková inzerce / vzpomínky

PRÁCI HLEDÁ
TØETÍ
$.$l'¹7´(7©
ØÁDEK A ØÁDEK MÁTE
ZDARM
ZDARMA!

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jaroslava Meisnerová 1945
Smržice
Marie Hofmanová 1949
StražiskoMaleny
Ladislav Novák 1939
Ivaň
Jana Zbořilová 1943 Kostelec na Hané
Zdeněk Procházka 1977
Prostějov
Vojtěch Zapletal 1923
Prostějov
Ludvík Mařák 1931
Prostějov
Mgr. Milan Macek 1944
Prostějov
Ladislav Vysloužil 1930
Krumsín
Josef Karásek 1941
Mořice

Poslední rozlouèení
Pondělí 8. dubna 2019
Jiří Topinka 1946 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 9. dubna 2019
Ladislav Žoch 1942 Klenovice na Hané 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vlastimila Spišáková 1932 Kostelec na Hané 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 10. dubna 2019
Marie Janečková 1946 Olomouc - Nové sady 14.00 kostel Kostelec na Hané
Marie Malíková – 1937 – Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 11. dubna 2019
Ivana Kalabisová 1940 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 12. dubna 2019
Jan Tomšík 1942 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jiří Kočař 1943
Prostějov
Jana Řehulková 1926
Prostějov

Poslední rozlouèení
Středa 10. dubna 2019
Jiří Hopjan 1987 Dobromilice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 12. dubna 2019
Marie Doubravová 1936 Určice 11.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Danuše Bulejková 1928 Prostějov Středa 10. dubna 2019
Marie Banýrová 1941 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov

Pondělí 8. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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nabídka pracovních míst
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EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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18072610772
19040410422

19012810135

521467
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Hledám důchodkyni do začínající sběrny
oprav oděvů v Prostějově. Tel.: 608 331 141
Firma Montáže inženýrských sítí Protivanov přijme elektrikáře. Nástup možný ihned. Kontakt: 733 526 284

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
19030620229

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru na
noční směny a zkrácený pracovní
úvazek invalidní důchodce. Místo
výkonu Prostějov. Náborový příspěvek, výhodné platové podmínky. Informace na tel.č.: 602 786 692.

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

190312320268

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

Pondělí 8. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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nabídka pracovních míst
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Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Dispečer/ka dopravy
Ekonomičtí pracovníci
Mechanici/zámečníci
Obsluha lakovacích zařízení
Mistr/mistrová šicí
dílny lehké konfekce
Řidiči – elektromontéři
Montážní dělníci
Prodavač/ka – pokladní

20 000 Kč
10 000 Kč
23 000-29 000 Kč
16 800-20 160 Kč

jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
nepřetržitý

ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
střední odborné
základní+praktické

SPEDITION FEICO, Kralice n.H.
Dětský domov, Konice
MAKOVEC, Držovice
Lakovna ADECOLOR, Prostějov

18 000-23 000 Kč
18 500-20 500 Kč
90 Kč/hod.
16 280-20 000 Kč

jednosměnný
jednosměnný
třísměnný
jednosměnný

ÚSO s maturitou
střední odborné
základní+praktické
střední odborné

H&D, Prostějov
FCC Prostějov
MB TOOL, Prostějov
B&B STYLE, Prostějov

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

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

19040210416

190214110185

19032110313

19040510429

19040310421

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pozice
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


Také čtrnácté 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
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života,
jež je 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 11. 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.
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URT¾XP÷

X[JT¾NC

Svatoplukova ulice
Klára POLEDNOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚVSTUPENKYnaHanáckéBenátkyvhodnotě400Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jan Mynařík
Jana TRAJEROVÁ, Prostějov
Výherce získává: DVA DÁRKOVÉ POUKAZY v hodnotě 400 Kč na služby.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
BRIGÁDA
Ivo NOVOTNÝ, Prostějov
Výherce získává:PERMANENTKU pro deset volných vstupů v hodnotě 600 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
3, 5, 5,1
Richard POTOČKA, Plumlov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
SU
DO
KU

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

17113061409

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jarní barvičky vše na nožičky najdete v ulici Kateřinská
Daniela SEKANINOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Výherce získává DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VDORQX

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19010960055

19032060307

...... JÓGOVÁ TERAPIE

Výherce získá '9ċ96783(1.<

Výherce získá SLEVOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDNXU]

YKRGQRWČ.þQDDNFL

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
KULTURY a graficky lehce poupravili šéfku kulturního
klubu DUHA, která je také známou zpěvačkou hned několika místních seskupení...

19030160224

Výherce získá '9ċ96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDDNFL

19032960405

ELIDA, VOLTY, VSKOK, ÚSKOK, PRIMA, SKALP, PEKLO, VLONI,
KONSOL, TYKEV, NUKLID, TÝDEN, KURÝR, SLAST, KEKSY,
BOURDON, ČTYRKA, RAKVE, PANNA, DMOUT, MÁSLO, HONBA,
ÚKOLY, BLATO, MÝLKY, ROKLE

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 '9ċ96783(1.<
QDSĜHGVWDYHQtYKRGQRWČ.þ
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PROSTĚJOV ŽIDOVSKÝ

KDY: NEDÌLE 14. DUBNA, 11:30 HODIN
KDE: HUSÙV SBOR, DEMELOVA 1, PROSTÌJOV
Ve čtvrtek 18. dubna se slaví Mezinárodní den památek a sídel. Při této
příležitosti po celé republice probíhají oslavy, přičemž Prostějov se
k nim připojil již minulý týden, kdy
otevřel brány památek, konkrétně
zámku, Národního domu, radnice
a radniční věže v Prostějově (čtěte
na straně 29 - pozn.red.). Tuto neděli
bude ve slavení pokračovat, protože
otevře brány Husova sboru, kde si
návštěvníci připomenou židovskou
historii města Prostějova.
V rámci akce Brány památek dokořán se
uskuteční procházka po stopách prostějovské židovské historie. Od 11:30 ho-

din bude otevřen Husův sbor, někdejší
templ nebo také nová synagoga. Tam se
návštěvníci seznámí i s osudem původní staré synagogy, která stála na místě
templu a dále empírové synagogy v Demelově ulici. Na připravených panelech
budou rovněž vystaveny fotografie zmizelého židovského ghetta. Od 13:00 hodin proběhne komentovaná prohlídka
Husova sboru a již ve 13:30 hodin bude
program pokračovat procházku Demlovou ulicí kolem bývalé empírové synagogy a Ehrenstammovy školy.
„Povšimneme si nedávno zrestaurovaného hebrejského nápisu na budově.
V prostoru jižní části někdejšího židov-

ského ghetta, v takzvaném špalíčku, se
zastavíme u domu Feitha Ehrenstamma a nahlédneme do atria sousedního
domu,“ prozrazují organizátoři.
Zájemci si budou moci prohlédnout
i expozici věnovanou významnému
prostějovskému rodákovi filozofu Edmundu Husserlovi. Následně od 15:00
hodin bude připravena procházka starým židovským hřbitovem ve Studentské ulici. A nakonec v 16:00 hodin proběhne komentovaná prohlídka nového
židovského hřbitova za Brněnskou ulicí.
Je tedy na co se těšit a pokud se o naší
židovské historii chcete dozvědět více,
neměli byste na této akci chybět!

FLORBAL
sobota 13. dubna:
8:00 13. kolo 3. ligy juniorů, sk. 7 (týmy
SK K2 Prostějov, FbC Asper Šumperk,
TJ Postřelmov, FBC Hranice, FBK Jeseník, FBC Droždín, SH RG a ZŠ Pv)

akce
v regionu...

Orion dancing
stars v Němčicích
Tuto sobotu 13.
dubna se v multifunkční hale
„Suprovka“ v Němčicích nad Hanou bude od 10:00 hodin konat
taneční nepostupová soutěž pro
všechny taneční kategorie Orion
dancing stars. Soutěžní úrovně
budou rozděleny na Hobby a Poloprofi. Představí se tanečnice a tanečníci street dance, orient dance,
show dance, modern dance, zumby,
roztleskávačky i moderní gymnastky. Pořádá Středisko volného času
Orion.

),/029§DIVADEL1«aneb, co se

2.§1.2$9»STAVY kde děje…
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 8. dubna
14:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
animovaná komedie USA
17:30 TERORISTKA
česká komedie
20:00 VĚRNÍ NEVĚRNÍ
francouzská komedie
úterý 9. dubna
14:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
17:30 SHAZAM!
akční fantasy USA
20:00 ŽENY V BĚHU
česká komedie
středa 10. dubna
17:30 SKLENĚNÝ POKOJ
drama ČR
20:00 JAROSLAV KUČERA ZBLÍZKA
český dokument
čtvrtek 11. dubna
17:30 HELLBOY
akční fantasy USA
20:00 AFTER: POLIBEK
romantické drama USA
pátek 12. dubna
15:30 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ČTYŘLÍSTKU
animovaný film ČR
17:30 SHAZAM!
20:00 ŘBITOV ZVÍŘÁTEK
americký horor
sobota 13. dubna
15:30 DUMBO
rodinné fantasy USA
17:30 HELLBOY
20:00 HŘBITOV ZVÍŘÁTEK
neděle 14. dubna
10:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
animovaná komedie USA
15:30 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ČTYŘLÍSTKU
17:30 HELLBOY
20:00 HŘBITOV ZVÍŘÁTEK

Knihovna
Skálovo nám. 6, Prostějov
pondělí 8. dubna
17:00 JAK SE PROSTĚJOVŠTÍ
STUDENTI VYDALI
NA CESTY EVROPOU
Jaký byl jejich týden na dalekém severu
v jarním Finsku? A jak se jim líbilo na jihovýchodě Španělska ve slunné Murcii?
Studenti a jejich učitelé z Gymnázia Jiřího
Wolkera budou promítat časosběrná videa,
která natočili v rámci projektu DIGITAL
STORYTELLING THROUGH TIMELAPSE VIDEOS, který je spolufinancován
z programu Evropské unie Erasmus+.
čtvrtek 11. dubna
LAOS, THAJSKO A KAMBODŽA
Další cestovatelské promítání D. Vargy
do 30. dubna
ODRAZY VE SKLE
Výstava amatérské fotografky a básnířky Elly
El (Jarmily Kocmanové). Na svých fotografiích, které doplňuje básněmi, zachycuje přírodu, architekturu, města, vesničky, nejrůznější
detaily, opuštěná místa a zchátralé objekty.
(Galerie na Půdě)

ŠPALÍÈEK

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Uprkova 18, Prostějov
do 23. června
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 BAREVNÝ SVĚT PŘÍRODY
čtvrtek 11. dubna
výstava nejen o Klubu přírodovědeckém
17:00 ŽIDOVSKÉ TRADICE
založeném v Prostějově před 120 lety
A ZVYKY
přednáška o zvycích a tradicích, které
Zámek
Prostìjov
k židovskému životu neodmyslitelně patří
do 21. dubna
do 28. dubna
OBRAZY ŽIVOTA
MALUJI PRO RADOST
výstava ke stému výročí narození prostě- výstava Vladislavy Netukové
jovské malířky Alžběty Zelené představuje výběr z jejího rozsáhlého díla, zejména
Zámek Plumlov
ze soukromých sbírek
do 21. dubna
pátek 12. dubna
TVORBA
17:00 OUT WESST,
Malíř, grafik a designér, prostějovský rodák
LAIN PATTERSON
Evžen Hanzalík žije a tvoří v Praze. Pro svou vernisáž výstavy
výstavu si připravil kolekci obrazů a plastik
s expresívními figurálními motivy

Kytarový recitál v Konici
Kruh přátel hudby Konice a MěKS
Konice pořádají kytarový recitál
Toccata e chiaccona, na kterém vystoupí Karel Fleischlinger, jenž se
specializuje na starou hudbu a autentickou interpretaci na dobové nástroje. Akce se bude konat ve čtvrtek
11. dubna od 19:00 hodin na zámku
v Konici.

Vítání jara v Kostelci
Mateřské centrum Kostelec na Hané
ve spolupráci s městem a ostatními
spolky zve všechny na slavnostní
Vítání jara, které se bude konat v neděli 14. dubna od 15:00 do 18:00
hodin v sokolovně.V programu vystoupí soubory Kosíř, Malý Kosíř,
mateřská školka, mateřské centrum,
taneční kroužek zumby. O hudební
doprovod se postará Petr Petřík. Po
celou dobu bude probíhat prodejní
velikonoční jarmark a velikonoční
tvořeníčko.

ECHO

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
středa 10. dubna
19:00 6. ABONENTNÍ KONCERT
Vystoupí: české saxofonové kvarteto
& david eben & kriskroskvintet
pátek 12. dubna
19:00 MACBETH
– TOO MUCH BLOOD
Hrají: Miloslav König, Anežka Kubátová/
Johana Schmidtmajerová, Jiří Černý, Leoš
Noha, Václav Vašák, Ivan Lupták, Johana
Matoušková, Petr Jeništa, Petr Čtvrtníček
(Divadlo Na zábradlí Praha)
sobota 13. dubna
19:00 VLADIVOJNA LA CHIA
Koncert nezaměnitelné, originální
zpěvačky, která se svojí kapelou rozehrává
velkou hru od křehké intimity po zběsilý
punk. Pro sezónu 2018/2019 nachystala
nový atraktivní program, který se skládá
z toho nejlepšího, co vydala za posledních
deset let. Na jedné straně temnější skladby z posledního alba „8 hlav šílenství“, na
druhé straně veselejší písně, které ještě
nezazněly nebo jsou nově zaranžované.

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
středa 10. dubna
17:30 PRVNÍ ABSOLVENSTKÝ
KONCERT
koncert žáků ZUŠ V. Ambrose
do 31. května
VÝTVARNÝ EXPERIMENT
výstava prací výtvarného oboru
(Galerie Linka)

Národní dùm
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
neděle 14. dubna
16:00 TANEČNÍ ČAJE
hraje Romantika band Romana
„Pytlíka“ Doležela

Kostelecká 39, Prostějov
sobota 13. dubna
17:00 DOBRÉ SVĚTLO
TAM NAHOŘE, PŘÍTELI!
výstava fotografií k uctění památky A. Halmo

Galerie Mánes
Kostelecká 18, Prostějov
do 17. dubna
VELIKONOČNÍ
PRODEJNÍ VÝSTAVA
jarní dekorace firmy FLORIS, textilní šité
velikonoční zvířátka a dekorace, ručně vyráběná přání
do 30. dubna
OBRAZY
výstava věnovaná nedožitým 85. narozeninám akademického malíře J. Mádla

Velikonoční výstava a tvoření
Obec Smržice a kulturně-sportovní
komise zvou na Velikonoční výstavu, která proběhne na smržické
faře v neděli 14. dubna od 14:00 do
17:00 hodin. Na výstavě budete mít
možnost nejen vidět, ale i zakoupit
dekorace a výrobky s velikonoční
tematikou. O den dříve, tj. v sobotu 13. dubna od 14:00 hodin je pro
děti připraveno velikonoční tvoření.

Tower Cafe
& Cocktail bar
Školní 49, Prostějov
čtvrtek 10. dubna
UBITÝ SEN O SVOBODĚ
A ROVNOSTI 100 LET OD
ZAVRAŽDĚNÍ ROSY
LUXEMBURGOVÉ
Nadace Rosy Luxemburgové v ČR
pod záštitou člena Zastupitelstva Olomouckého kraje Ludvíka Šuldy zve na
výstavu, která je přístupná každý den
kromě neděle po dohodě s pracovníky

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Pátek

12.4.

8.30 - 9.30
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CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
*ve čtvrtek 11. dubna se koná kulinářský
podvečer„POLSKÁ KUCHYNĚ“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
*v pondělí 8. dubna se koná „KERAMIKA“
*v pátek 12. dubna se koná tvůrčí
dílna„VÝROBA PTAČÍCH BUDEK“.
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* kurz šití na stroji pro začátečnice a pokročilé švadlenky povedou opět L. Křenková
a S. Wantulová. Dle rozpisu obou skupin
vždy v pondělí 17:30-20:30 hodin.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
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
SONS PROSTÌJOV
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
*ve středu 10. dubna od 14:00 hodin se
V ČR, z.s. Svatoplukova 15,
koná posezení v cukrárně Sladká tečka
Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
*ve čtvrtek 11. dubna od 9:00 hodin je na
oznamujeme všem klientům, že poraprogramu „PLETENÍ Z PEDIGU“
denské pracoviště v Prostějově má
změněnou provozní dobu:
RÙZNÉ...
úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od
Tuto neděli 14. dubna od 18:00 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen
hodin se uskuteční ZPÍVÁNÍ NA pro objednané klienty. Můžete využít
KVĚTNOU NEDĚLI, a to v prosto- služeb našeho zařízení v podobě odrech U Kalicha 1 (Kollárova 6, Prostě- borného sociálního poradenství a najov). Účinkuje pěvecký sbor EXAUDI bídky baterií do sluchadel a drobné
a jeho sólisté, jako host vystoupí teno- příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
rista Aleš Pirnos. Doprovází Hana Čer- čistící tablety, či ušní tvarovky různých
máková, diriguje Olga Čermáková.
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
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
V Prostějově, Kostelecká 17, pořádá ve
čtvrtek 2. května 2019 zájezd do arboreta Makču Pikču a na historické památky Uničova. Info na tel.: 588 008 095,
724 706 774
Žáci 5. A ZŠ Majakovského zvou na
VELIKONOČNÍ JARMARK, který se
koná v úterý 9. dubna od 14:00 do 17:00
hodin v budově České spořitelny, Žižkovo náměstí 17, Prostějov.
V úterý 9. dubna od 14:00 hodin pořádá Akademie seniorů na tradičním
místě LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov
„DECHOVÁ CVIČENÍ“.
V neděli 14. dubna od 16:00 hodin se
v prostorách Církve bratrské (Šárka 10,
Prostějov) koná maňáskové divadlo
PŘÍBĚH PSA BUFÍČKA.
Zahrádkáři PV 1 město, ul. Daliborka
3, Prostějov - koná se výroční členská
schůze ve čtvrtek dne 11. dubna v 15.
hod. Zváni jsou všichni příznivci zahrádkaření.
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Tým BK O Bohaèíka!
získal

KAM NA
DOVOLENOU

ƔƔ Kdo by se netěšil... Jednoznačný
podtext má dnešní tematická strana,
která signalizuje blížící se volno
strana 31

ESKÁČKO
PÁLILO

ƔƔ Předčasnou velikonoční nadílku
dopřáli Znojmu v klíčové bitvě o záchranu F:NL fotbalisté Prostějova
strany 34-35

zjistili jsme
Ladislav VALNÝ
(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾

6SROHÄHQVNÙGÕP
v Prostìjovì se
]DKDOLOGRÄHUQÅ

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S NOVOU
POSILOU ČTĚTE NA STRANĚ 46

strana 28

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Národní sportovní centrum Prostějov se stalo dějištěm oblíbených
závodů školáků v netradičních atletických disciplínách. Na akci pořádané
Sportcentrem DDM a Atletickým
klubem Prostějov se sešly více než dvě
stovky dětí ze základních škol celého
regionu.
Čtěte v příštím vydání!
ƔƔ V blízkosti prostějovské ulice Říční
se rozšíří zeleň, vznikne místo pro aktivní městskou rekreaci.
Čtěte v příštím vydání!
ƔƔ Člen TK Agrofert Prostějov Václav Šafránek (323.) druhý titul v řadě
na turnaji v turecké Antalyi bohužel
nepřidá. Čtyřidvacetiletý tenista nestačil ve čtvrtfinálovém souboji na
Turka Marsela Ilhana, kterému podlehl po setech 6:7(6) a 3:6.
ƔƔ Sdílená kola byla v Prostějově
půjčena již v 7 890 případech! Některá jsou ale poškozená, jiná lidé
odhodili... Jsou na magistrátu s tímto projektem spokojení? A co firma,
která službu provozuje?
Více osvětlí KAUZA VEČERNÍKU
v příštím čísle!

PØEDPLATNÉ LEVNÌJI
STRANA 10

Foto: BK Olomoucko

PROSTĚJOV Nečekanou a přitom vítanou posilu získali v závěru sezóny basketbalisté BK
Olomoucko. Z Ostravy přišel na poslední týdny Kooperativa NBL pomoci třiatřicetiletý Petr
Bohačík. Pro Novou huť sezóna končí, její dlouholetá opora si však soutěžní zápřah prodlouží.
„Jsme rádi, že jsme se domluvili. Petr nám určitě pomůže svojí bojovností pod oběma koši
a důrazem na doskoku. Tam se již delší dobu trápíme. Řada soupeřů nás přeskákala, teď se to
určitě zlepší,“ předpokládá Michal Pekárek, sportovní manažer Olomoucka. Hned proti Brnu
se to ukázalo, Bohačík získal osm doskočených míčů. V Prostějově již hrál jeho bratr Jaromír.

➢

DRAMA
NAD SÍTÍ

ƔƔ Volejbalistky Prostějova
prohrály první duel v tie-breaku,
doma ale ukázaly svoji sílu a sérii
strany 44-45
srovnaly

sobotní dohrávce Kostelce
Do Prostìjova pøijel Ks Cerekví
vedlo gesto fair play
ŠLÁGR VEČERNÍKU - HÁZENÁ

REVOLUTION TRAIN

PROSTĚJOV Minulý čtvrtek 4. dubna do Prostějova
zavítal REVOLUTION TRAIN
aneb protidrogový vlak,
jehož prostřednictvím jsou
rozšiřovány dosavadní
přístupy k primární protidrogové prevenci. Přišli se
podívat žáci prostějovských
základních škol, zájem byl
i z řad veřejnosti. Večerník
měl příležitost si tento program projít s jednou ze základních škol...
(nif)

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

PROSTĚJOV Házenkářům TJ Sokol Kostelec
na Hané HK se v odvetné části 2. ligy mužů ČR
2018/2019 příliš nedaří,
až do uplynulého víkendu získali během jara
pouhé dva body z pěti
střetnutí. Přesto odmítli
na své konto připsat jedno snadné kontumační
vítězství a místo toho zvolili zápasovou dohrávku 12. kola soutěže,
v níž přivítají Dolní Cerekev. Nový termín je sobota 13. dubna od
17:00 hodin v kostelecké městské sportovní hale.
Jak celá situace vlastně vznikla? Protivník pouhý den před původním
datem zápasu oznámil, že má početnou marodku a k duelu vůbec nedorazí. Za takového stavu věcí visel ve vzduchu kontumační výsledek
ve prospěch Hanáků, kteří by tím zapsali hned po zimní přestávce
dvoubodový přísun do tabulky - a nebylo by co řešit. Sami hráči HK
se však rozhodli jinak, v duchu fair play.
„Kluků jsme se zeptali, jestli chtějí kontumaci, nebo náhradní termín
utkání. Celý mančaft se okamžitě rozhodl, že by ho snadné vítězství
od zeleného stolu netěšilo a že radši bude hrát. Tak jsme s vedením
Dolní Cerekve dohodli sobotní dohrávku,“ vysvětlil starosta Sokola
Kostelec Lukáš Chalupecký. „Chceme uspět na hřišti,“ potvrdil kouč
TJ Milan Varhalík jasné odhodlání porazit papírově slabšího soupeře
sportovní cestou.
(son)

vs.

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 20. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 18. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 18. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 18. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 18. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
FK JESENÍK
SOBOTA 13.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL URČICE
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 14.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

FC KOSTELEC NA HANÉ
FK SLAVONÍN
NEDĚLE 14.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

TJ SOKOL OTASLAVICE
HANÁ PROSTĚJOV
SOBOTA 13.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Otaslavicích

SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
TJ SOKOL KOVALOVICE
SOBOTA 13.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

26

Pondělí 8. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

výsledkový servis

81,4$(;75$/,*$å(1þ5²6(0,),1É/(=É3$6

81,4$(;75$/,*$å(1þ5²6(0,),1É/(=É3$6

'XNOD/LEHUHF9.3URVWčMRY

3
1. set:
2. set:
3. set:





VHW
VHW



6WDYVpULH 

1. set:
2. set:
3. set:

6HVWDYD3URVWčMRYD

7RXIDURYi%H]KDQGROVND1RYi
.RMGRYi5XWDURYi=DWORXN
DORYi  OLEHUR 6ODYtNRYi 6WĝtGDO\
:HLGHQWKDOHURYi
'YRĜiþNRYi
+RUNi.R]PtN
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiã

D/XNiã0LþHN

Ä9UR]KRGXMtFtFKFKYtOtFKXGČODO\
GRPiFtKUiþN\PpQČFK\E³
/XERPtU3(75ÈâKODYQtWUHQpU3URVWČMRYD



3

âXVWURYi+ROXEFRYi3LãWČOiNRYi
 0LNãtNRYi  &DQGUiNRYi 
.RSHFNiOLEHUR'RVWiORYi6WĝtGDO\
âRWNRYVNi .ROiĜRYi .RKRXWRYi
7UHQpĝL/LERU*iOtND'LWD*iOtNRYi

5R]KRGÿt.UWLþNDD*UDERYVNê
þDVKRGLQ\'LYiNĥ

Foto: Facebook

9.3URVWčMRY²'XNOD/LEHUHF

6HVWDYD/LEHUFH

2

VWUDQD

%.2ORPRXFNRHJRp%DVNHW%UQR

5R]KRGÿt
%ODKRXW/LQKDUW9RãDKOtN
'LYiFL

7RXIDURYi5XWDURYi+RUNi
.RMGRYi%H]KDQGROVND=DWORXND
ORYiOLEHUR6ODYtNRYi6WĜtGDO\:HL
GHQWKDOHURYi 'YRĜiþNRYi %DOiNRYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã0LþHN



6WDYVpULH 

5R]KRGÿt*UDERYVNêDýLQiWOþDVPLQXW
'LYiNĥ

6HVWDYD/LEHUFH

Ä9êERUQêP~WRNHPVH
SRYHGORSĜHNRQiYDWNYDOLWQt
OLEHUHFNRXREUDQX
DVRXSHĜH]ORPLW³

âXVWURYi+ROXEFRYi3LãWČOiNRYi
 0LNãtNRYi  &DQGUiNRYi 
.RSHFNi OLEHUR 'RVWiORYi 6WĜtGDO\
âRWNRYVNi  .RKRXWRYi  9HVHOi
9UiEHORYi
7UHQpĝL/LERU*iOtND'LWD*iOtNRYi



KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD



VWUDQD

2B.: 7URMN\ TH: 
Doskoky: $VLVWHQFH)DXO\

66



VHW

/XERPtU3(75Èâ

.223(5$7,9$1%/1$'67$9%29ÉþÉ67.2/2

96





6HVWDYD3URVWčMRYD

1

Foto: Marek Sonnevend

6HVWDYD%.2ORPRXFNR
'HGHN -LĜt  'XQDQV 7KRPDV  *RJD $GDP  'RXJODV
-DYRQWH9iĖD)UDQWLãHN6HKQDO0DUHN%RKDþtN3HWU
1RUZD 0LFKDO  .OHSiþ (ULN  6\FKUD /XNiã  3HONR -XUH 
0LNXOLþ-RVLS
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

Ä1DVDPpP]DþiWNXMVPH
E\OLQHUYy]QtSRWĜHERYDOLMVPHXåXVSČW³
3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

VWUDQD

Foto: BK Olomoucko

/,*$08åĤ-0.2/2

BASKETBAL
1DGVWDYERYiVNXSLQD$NROR
'ĨġtQ2ORPRXFNR 79:76


5R]KRGÿt+RãHN6DOYHWU3RNRUQê
'LYiFL
EETH:
Doskoky:$VLVWHQFH
)DXO\
6HVWDYDDERG\3URVWčMRYD'RXJODV-DYRQWH
'XQDQV7KRPDV0LNXOLF-RVLS'HGHN-LĜt
3HONR-XUH9iĖD)UDQWLãHN1RUZD0LFKDO
*RJD$GDP6HKQDO0DUHN.OHSiþ(ULN
6\FKUD/XNiã
7UHQpU3UHGUDJ%HQDþHN

/,*$08åĤ-0.2/2

7-6RNRO.RVWHOHFQD+DQp+.²+.,YDQÿLFH

.223(5$7,9$1%/

32



26

6HVWDYDDEUDQN\,YDQÿLF
0LVVEDFK0ROHQW2XOHKOD

5R]KRGÿt .ROHþHN D .UHMþt 9\ORXÿHQt
 þ.  ětþDĜ SR WĜHWtP Y\ORXþHQt 
6HGPLÿN\'LYiFL
%UDQNRYë VOHG    
     


6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD
6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH0D\HU1DYUiWLO±93UiãLO-3UiãLO3RSHOND6PpNDO'RVWiO
.RSHþQê3RGKUi]VNêětþDĜ/9DUKDOtN1HYUOD0*UHSO3RVStãLO
7UHQpĝL0LODQ9DUKDOtND'DYLGâHYþtN

5R]KRGÿt +ODYLQND D 2FKPDQQ
9\ORXÿHQt  þ.  9HþHĜD SR
WĜHWtP Y\ORXþHQt  6HGPLÿN\ 
6HVWDYDDEUDQN\90H]Lĝtÿt
'LYiFL
%H]GČN/HþE\FK6WUDãiN
%UDQNRYë VOHG    
6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD
    
+UXEê = 0LFND ± 9 0LFND  - *UHSO +DFXUD     
 +RGDQ  -XUtN ýHORYVNê  %HþLþND -XUD 

32

30



%RNĤYND.RVLQD-XUHþND
7UHQpU7RPiãýHUQtþHN

Å'čÿtQY\KUiO]DVORXæHQč
ERMRYDO]NUiWNDYtFQHæP\
PčOVHGPQiFW~WRÿQëFK
GRVNRNĥ´




YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD

3DUGXELFH  ÓVWt QDG /DEHP  
 1HMYtFHERGĥâNUDQF3DY
ORYLþD-DFNVRQSR+RXãNDâRWQDU
6YHMFDUD0DUWLQSR 1\PEXUN'čÿtQ
 1HMYtFHERGĥ'DYLV
9\RUDO-%RKDþtNDâDIDUþtNSR$XWUH\
D)HãWUSR3RPLNiOHN 6YLWDY\2SDYD
     1HMYtFH ERGĥ
7HSOê0DUNR.RYiĜD$LNHQSRâLĜLQDD
.RXĜLOSR*QLDGHN 86.3UDKD+UDGHF
.UiORYp      1HMYtFH
ERGĥ$SSOHE\0DUHã6WHYDQRYLþ/R
ãRQVNê6WDPHQNRYLþ&DQGD .ROtQ
2VWUDYD  1HMYtFH
ERGĥ1RYRWQê'OXJRã0DFKDþ%D
åDQW%RJJV1iEČOHN

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$6.83,1<$









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

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$6.83,1<$
 86.3UDKD   
 .ROtQ
  
 1+2VWUDYD   
 +UDG.UiORYp   











.$03ĜÌã7Č
Nadstavba A1
14. kolo, 10. dubna, 18:00 hodin:
·UVÊ PCF .CDGO  5XKVCX[ Opava - Olomoucko $TPQ  0[ODWTM   &÷éÊP 
2CTFWDKEG
Nadstavba A2
14. kolo, 10. dubna, 18:00 hodin:
0*1UVTCXC75-2TCJC*TCFGE-T¾NQXÆ
-QNÊP

/LEHUHF3URVWĨMRY




YtFHYKODYQtPNXSyQX

2ORPRXF2O\PS3UDKD



1HMYtFH ERGĥ 2UYRãRYi  6WUXãNRYi
7UQNRYi.RVViQ\LRYi6WDĖNRYi
âLPiĖRYi.DOKRXVRYi.RPiUNRYiD
3XUFKDUWRYiSR6WDYVpULH
]iSDV



YtFHYKODYQtPNXSyQX

2O\PS3UDKD2ORPRXF




VWUDQD

2ORPRXFNR%UQR 96:66



Semifinále play-off:
]iSDV



'DOätYëVOHGN\NROD

1DGVWDYERYiVNXSLQD$NROR

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

3URVWĨMRY/LEHUHF

NRXþ2ORPRXFND3UHGUDJ%(1$ý(.

'čÿtQ2ORPRXFNR  
1HMYtFH ERGĥ &DUOVRQ  âLãND  )HãWU  
'RXJODV0LNXOLþD'XQDQVSR 3DUGXELFH
1\PEXUN  1HMYtFH
ERGĥ0F*DXJKH\âYUGOtN3DYORYLþD6LQJOH
WDU\SR-%RKDþtN+UXEDQ%HQGDD:ULJKW
SR ÓVWtQDG/DEHP2SDYD 
 1HMYtFHERGĥ+RXãND0DUWLQ
)DLW6YHMFDU%XMQRFK.RXĜLO=EUiQHN
DâYDQGUOtNSR %UQR6YLWDY\ 
 1HMYtFHERGĥ5RE\6WHJEDXHU
53XPSUOD.RYiĜ:HOVFK0DWČM
6YRERGD $LNHQ   2VWUDYD  +UDGHF .Ui
ORYp  1HMYtFHERGĥ
6WDQRMHYLþ.RORQLþQê%DåDQW%RJJV
=DKDULMHYLþ0DUTXDUGW23HWHUND.ROiĜD
&DQGD/RãRQVNê .ROtQ86.3UDKD
    1HMYtFH ERGĥ 7KRPSVRQ
1RYRWQêýtå$SSOHE\D6WHYDQRYLþSR
9XNRVDYOMHYLþ7ĤPD

VOLEJBAL

7-6RNRO,,3URVWčMRY²6RNRO9HONp0H]Lĝtÿt

Foto: Marek Sonnevend

Ä9\ERMRYDQêFKERGĤSURWLVLOQpPX
FHONXVLPXVtPHYiåLW³

0LODQ9$5+$/Ë.
NRXþNRVWHOHFNêFKKi]HQNiĜĤ



Foto: Marek Sonnevend

Ä%\O7RVStãHRERXVWUDQQêERM³


7RPiãý(51Ëý(.NRXþ3URVWČMRYD

VWUDQD

/,7!3*"

/,*$08åĤþ5².2/2

HÁZENÁ

7-6RNRO,3URVWčMRY²7-6RNRO+ROLFH

/,*$08åĤ.2/2

3URVWĨMRY90H]Lítġt


YtFHYKODYQtPNXSyQX

.RVWHOHF,YDQġLFH


 YtFHYKODYQtPNXSyQX
DDOätYëVOHGN\NROD0DORPČĜLFH%6..3%UQR%
6..XĜLP-XOLiQRY7-'&HUHNHY%R
KXQLFH 7HOQLFH2ORPRXF
1(Ó3/1É7$%8/.$32.2/(
 %RKXQLFH
    
 7HOQLFH
    
 ,YDQþLFH
    
 6RNRO90H]LĜtþt     
 6..XĜLP
    
 .RVWHOHFQ++.     
 +%&2ORPRXF     
 7-6RNRO,,3URVWČMRY    
 6..3%UQR%
    
 6+&0DORPČĜLFH%     
 -XOLiQRY
    
 7-'&HUHNHY
    

VWUDQD














6

2

5R]KRGÿt6SiþLOD-RQiN'LYiNĥ

9ëVOHGN\MHGQRWOLYëFKXWNiQt

/DG3tUHN/XN3tUHN±.RQHþQê9RĜtãHN  
.ODXG\6YRERGD 5RED ±0UiNDYD1DVWRXSLO  
.ODXG\6YRERGD0'HXWVFK 5RED ±0UiNDYD1DVWRXSLO3ĜtKRGD  
/DG3tUHN/XN3tUHN9DOHQWD±.RQHþQê9RĜtãHN+RIIPDQQ  
3'HXWVFK9DOHQWD±3ĜtKRGD+RIIPDQQ  
5RED±1DVWRXSLO  
.ODXG\6YRERGD0'HXWVFK±.RQHþQê9RĜtãHN+RIIPDQQ  
/DG3tUHN/XN3tUHN9DOHQWD±0UiNDYD1DVWRXSLO3ĜtKRGD  
7UHQpU3URVWčMRYD5LFKDUG%HQHã
7UHQpU+ROLF/XNiã.DãSDU

Å&HOëWëP]DVORXætYHONRXSRFKYDOX
]DY\QLNDMtFtYëNRQ´
5LFKDUG%(1(âNRXþQRKHMEDOLVWĤ3URVWČMRYD
VWUDQD

!/(6

7-û"!-)1+
3!2+2
-,û!-,!)&1/

æ
.




8GéGTPÊM
24156ö,185-º
¾EPQUVKKHKTO[
FQMCåFÆFQO
PÊ\MQWEGPW
C\COKOQą¾FP÷

.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWDGXEQDKRGLQ
2ORPRXF²3URVWčMRY  7HOQLFH².RVW
HOHF QHGčOH %UQR%±.XĜLP  
9 0H]LĜtþt ± ' &HUHNHY -XOLiQRY ± ,YDQþLFH
QHGČOH %RKXQLFH±0DORPČĜLFH
% QHGČOH 

NOHEJBAL
/,*$08å,

1. kolo: 7-6RNRO,3URVWčMRY²7-6RNRO
Holice 6:2$& =UXþ6HQHF ± 01. 6LOQLFH
*URXS 0RGĜLFH %  7- '\QDPR ý(=
ýHVNp %XGČMRYLFH ± 7- 6ODYRM ýHVNê %URG
7-$YLDýDNRYLFH%±7-6SDUWDN06(0
3ĜHURY
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
ýDNRYLFH%     
=UXþ6HQHF     
3URVWčMRY
    
ý%URG
    
ý%XGČMRYLFH     
+ROLFH
    
0RGĜLFH%
    
3ĜHURY
    

Foto: Marek Sonnevend

10

3Á>@
I<NOM<Iî

1HMYtFHERGĥ.RPiUNRYi.DOKRXVRYi
2UYRãRYi.RVViQ\LRYi7UQNRYi
6WDYVpULH
RPtVWR
 ]iSDV .3 %UQR  2VWUDYD   
 1HMYtFHERGĥ6NLERYiD)ULFDQRYiSR
0HLGORYi1HþDVRYiD'LDWNRYiSR
0DNDXVNDLWHRYi
 ]iSDV 2VWUDYD  .3 %UQR   
 1HMYtFHERGĥ)DOWtQRYi1HþDVRYi
=HPDQRYi.RSiþRYi6NLEDRYi
9\NOLFNi6WDYVpULH
.$03ĜÌã7Č
RPtVWR]iSDV~WHUëGXEQD
KRGLQ 9.%UQR3ĜHURY
6HPLÀQiOH]iSDV~WHUëGXEQD
KRGLQ 2ORPRXF  2O\PS 3UDKD /LEHUHF 
3URVWČMRY 
R  PtVWR   ]iSDV VWĝHGD  GXEQD
KRGLQ 3ĜHURY9.%UQR
6HPLÀQiOH]iSDVSiWHNGXEQD
KRGLQ 2O\PS2ORPRXF  3URVWČMRY
/LEHUHF 
RPtVWRSĝtSDGQë]iSDVVRERWD
GXEQDKRGLQ 9.%UQR3ĜHURY
RPtVWRSĝtSDGQë]iSDVVRERWD
GXEQDKRGLQ .UiORYR3ROH2VWUDYD
6WDvÉz½N\QÈ
þHVNë SRKiU VWDUätFK æiN\ė 
QDGVWDYERYiVNXSLQD&²YëVOHGN\9.
3URVWčMRY 2O\PS 3UDKD %   
 .ODWRY\  =QRMPR 
 3ROLþND  +OLQFRYND
 2ORPRXF  1iFKRG
     3RĝDGt  9. 3URVWčMRY
16  2ORPRXF   +OLQFRYND  
2O\PS3UDKD%=QRMPR1iFKRG
.ODWRY\3ROLþND
þHVNë SRKiU VWDUätFK æiN\ė  ²
NRQHÿQpSRĝDGt&KRGRY8KHUVNp
+UDGLãWČ/LEHUHF3O]HĖ
.UDOXS\2VWUDYD.3%UQR
+UDGHF.UiORYpäDWHF6WXGLR
6SRUW3UDKD2O\PS3UDKD$
3ĜtEUDP/DQãNURXQ)UêGHN
0tVWHN   +OLQFRYND   =QRMPR
2ULRQ3UDKD9.3URVWčMRY
  .DUORY\ 9DU\   2ORPRXF 
2O\PS3UDKD%1iFKRG
3ROLþND.ODWRY\

najdete
nás na
www.
vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

výsledky

FOTBAL
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA - 21. KOLO

Dohrávka 20 kola:

ÔVWtQ/Ġ%XGĨMRYLFH 0:1
Branky: 58. Kladrubsky. 5R]KRGÿt Hrubeš
±0ROiþHN)OLPPHO å.-3HWHUND
.UiWNê±:HUPNH-DYRUHNDiváci:
21. kolo:

3URVWĨMRY=QRMPR3:0 (3:0)
YtFHYUR]KOHGQĨQDVWUDQĨ

-LKODYD9DUQVGRUI 3:1 (2:0)
Branky:3%UHGD9DFXOtN SHQ âXOF±
'RUGLü5R]KRGÿt.OtPD±3HOLNiQâLPiþHN
å.7LMDQL-LĜt.OtPD±.RFRXUHN
.RGHã=EURåHN%OiKDDiváci:

&KUXGLP7iERUVNR2:1 (1:0)

Branky:  9DãXOtQ  6L[WD ±  %ĜH]LQD
5R]KRGÿt +UXEHã ± 0RNUXVFK 9OþHN å. 
=tPD±.OXViN=iU\EQLFNêDiváci:

7íLQHF9tWNRYLFH 1:1 (0:1)

Branky: 59DQČN,±0DWČM5R]KRGÿt
9iĖD ± %ODåHM /HãND å.  .XãQtU 
6FKZHQGW  +DSDO ±  +ROLã  0LNXOD
þ.6FKZHQGW 75, Diváci:

þLÿNRY6RNRORY

1:1 (1:1)

Branky: 6~NHQQtN±9iYUD5R]KRGÿt
00DWČMþHN±'+RFN-0RMåtãå.âXVWU
2SOXãWLO0DVKLNH6XNLVDâLPHN±
*ODVHU$ýLKiNDiváci:

9ODñLP+U.UiORYp

0:0

5R]KRGÿt5HMåHN±9RGUiåND3IHLIHUå.
3LãNR1RYRWQê0L]HUiN±0DUWLQHF
)LUEDFKHUDiváci:

Ġ%XGĨMRYLFH3DUGXELFH
1:0 (0:0)

Branka:  7iERUVNê SHQ  5R]KRGÿt *LQ
]HO±'REURYROQê)LãHUå.-HĜiEHN3
ýHUQê3LURFK$)RXVHN YãLFKQL3&( 
Diváci:

%UQRÔVWtQ/

0:0

Branka: .RFRXUHN5R]KRGÿt0DWČMþHN±
.Ĝtå.XEUå.5ĤVHN6XNXS RED%51 
þ.7YUGRĖ 81/ Diváci:

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 ýHVNp%XGČMRYLFH
 -LKODYD
 +UDGHF.UiORYp
 9DUQVGRUI
 %UQR
 ÒVWtQ/
 3DUGXELFH
 9tWNRYLFH
 9ODãLP
=QRMPR
7ĜLQHF
6RNRORY
&KUXGLP
3URVWčMRY
0DV7iERUVNR
äLåNRY



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 

.$03ĜÌã7Č
22MQNQR¾VGMFWDPCJQFKP
8ÊVMQXKEG t è $WF÷LQXKEG   *TCFGE
-T¾NQXÆt,KJNCXC<PQLOQt8NCwKO·UVÊPCF
.CDGOt2TQUV÷LQX5QMQNQXt6ąKPGE 
 2CTFWDKEGtäKåMQX  8CTP
UFQTHt%JTWFKO  6¾DQTUMQt$TPQ
 
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25
 NROR -HVHQtN ² åHODWRYLFH    [
%Ĝt]D$GDP3OKiN3DWULN0Ui]-LĜt0RKHOQLFH²
ãWHUQEHUN  6UGêQNR0DUWLQ±=LIþiN3HWU
.U\O3DYHO/LWRYHO²=iEĝHK  %RKDQRV
6YDWRSOXN þHUQRYtU ² +). 2ORPRXF Å%´ 
 .XQGUW3HWU3XONHUW(GXDUG±9LQWHU5DGHN
0HGORY ² 9äHFKRYLFH    3.  .DVDO
-LĜt±+UDERYVNê(ULN /XWtQ²9HONp/RVLQ\
 .RQHþQê7RPiãâRXSDO9RMWČFK/RV7RPiã
±,QGUD7RPiã'RODQ\²2SDWRYLFH  3.
.XFK\ĖND=GHQČN-LãD)LOLS±+RVWDãD-DQ
'XUþiN6DPXHO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 -HVHQtN
      
 /XWtQ
      
 9ãHFKRYLFH       
 0HGORY
      
 0RKHOQLFH
      
 âWHUQEHUN
      
 äHODWRYLFH
      
 =iEĜHK
      
 2SDWRYLFH
      
9HONp/RVLQ\       
/LWRYHO
      
.UDOLFHQ+      
ýHUQRYtU
      
'RODQ\
      
 +).2ORPRXFÄ%³      
)*3678',2,$7ĜÌ'$6.$
 NROR 1iPčäģ Q+  3DVHND   
[ )LãDUD 0LURVODY [ ětSD -DNXE 0DOHWtQ ²
+OXERÿN\    )L]HU 9DV\O )L]HU <XULL
%čONRYLFH ² %RKGtNRY    [ 6NOHQiĜ
0LURVODY +ORåiQHN 'DYLG ± 9LQNOHU 0DUWLQ
ĜHWč]iUQD ² 5DSRWtQ    2EãLO $GDP
6UQČQVNê 'RPLQLN ± %RãNR 'DYLG +DėRYLFH
² %RKXėRYLFH    8Yt]O 0LURVODY 3ĜLNU\O
7RPiã±'LWULFK5DGLP)U\þiN$OHã9DãHQND-LĜt
âPLUMiN -DQ .RQLFH ² &KYiONRYLFH   
[ .UiVD -DURPtU ± .D]iU 7RPiã 7URXEHOLFH
² /HäWLQD    [ 2ãĢiGDO -DNXE 3XU -LĜt
'XãHN'DYLG
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %RKXĖRYLFH       
 &KYiONRYLFH       
 +OXERþN\
      
 .RQLFH
      
 0DOHWtQ
      
 %RKGtNRY       
 %ČONRYLFH       
 5DSRWtQ
      
 3DVHND
      

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






































$/($632576:($5,$7ĜÌ'$6.%
 NROR 6ODYRQtQ ² /LSQtN Q%   
[ .RYDĜtN /XNiã /\NR -DNXE .RYDĜtN 0DUWLQ
3OXPORY²3URWLYDQRY  [0LODU2QGĜHM
6HGOiN'DOLERU0XVLO3DWULN*UPHOD0DUHN%čORWtQ
² %HėRY    %HUDQ 0LFKDO 3HFKD 5REHUW
3HãD 0DUWLQ .XV 7RPiã 0XFKD 3HWU ± +RUiN
9RMWČFK.\WOLFD7RPiã'XEQ0.RVWHOHFQ+
  3D]GHUD-DQ.DGOHF2QGĜHM&KRPRXWRY
²þHFKRYLFH  [+DOX]D3HWU+DORX]ND
)LOLS%URGHNX3ĝHURYD²8UÿLFH  %XQGLO
3HWU.XGOLþND-DQ'RVWiO=GHQČN*ODXGHU$GDP±
+HMGXN6LPRQ+DORX]ND2QGĜHM/LSRYi².RMHWtQ
  3DOOD6HEDVWLDQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /LSRYi
      
 þHFKRYLFH       
 %URGHNX3Ĝ       
 /LSQtNQ%       
 3URWLYDQRY       
 %ČORWtQ
      
 %HĖRY
      
 3OXPORY
      
 .RVWHOHFQ+      
8UÿLFH
      
.RMHWtQ
      
6ODYRQtQ
      
&KRPRXWRY       
'XEQ0       
60226,%7ĜÌ'$6.$
NROR0RVWNRYLFH²7URXEN\  .ROOHU
0DUWLQÓMH]GHF²7RYDÿRY  0D]XU9iFODY
=ERåtQHN/DGLVODY-H]HUQLFH².OHQRYLFHQ+
 6LPRQ-DNXE.XOKiQHN'DQLHO±[9ãLDQVNê
-DQ 3UiãLO $GDP &pVDU 0DUWLQ +DQi 3Y ²
åHODWRYLFHÅ%´  [*iERU3DWULN+RORPHN
'RPLQLN ýHUPiN 0LFKDO =DWORXNDO 0DUHN ± .UiO
9LNWRU 5DGVODYLFH ² 2WDVODYLFH    .DOiE
0LFKDO .RYiORYLFH ² ÓVWt Å%´    .UþPiĜ
-DNXE±.iGČ/XNiã.RSHFNê$OHã1čPÿLFHQ+
3LYtQ  3..ROHþNiĜ3HWU1DYUiWLO-DQ
±6YR]LO0DUWLQ7UDMHU'DYLG
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 ÒVWtÄ%³
      
 3LYtQ
      
 .OHQRYLFHQ+       
 ÒMH]GHF
      
 7URXEN\
      
 0RVWNRYLFH
      
 -H]HUQLFH
      
 7RYDþRY
      
 .RYDORYLFH
      
2WDVODYLFH
      
äHODWRYLFHÄ%³       
1čPÿLFHQ+      
5DGVODYLFH
     
+DQi3Y
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 NROR 6PUæLFH ² -HVHQHF    [
.RWOiU5RELQ/XåD0DUWLQ.LãND/DGLVODY±3ROHV
=E\QČN=DMtþHN-DQ2OHäQLFH²=YROH  
[ .RORPD]QtN 3HWU [ .RYiþ 0DUWLQ .RPiUHN
0DUWLQ3XFKU5RPDQ.QiSHN0LURVODY±+DYOtþHN
'DYLG0RUDYVNë%HURXQ²7ĝHäWLQD  3.
2:4/DFPDQ'DYLG±2QGUiãHN/LERU1RYp6DG\
Å%´/RäWLFH  -DQHþHN$QWRQtQ3RãXVWD
3DYHO .RæXäDQ\ ² 'RORSOD]\    ěHKiN
7RPiã 6RXãHN 0DUWLQ 6WXFKOtN 9iFODY 9HONi
%\VWĝLFH²6ODWLQLFH3.
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2OHãQLFH
      
 7ĜHãWLQD
      
 9HONi%\VWĜLFH       
 0RU%HURXQ       
 -HVHQHF
      
 1RYp6DG\Ä%³       
 .RåXãDQ\
      
 âWHUQEHUNÄ%³       
 /RãWLFH
      
'RORSOD]\
      
6ODWLQLFH
      
6PUæLFH
      
=YROH
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NROR

ðWĨSiQRY'UÿRYLFH 2:1 (1:1)
Branky:  1ČPHF ] SHQDOW\  0HOX]tQ
±  6UEHQê 5R]KRGÿt 9RGiN ± .QROO
6WUDFKRĖåOXWpNDUW\0DUHN±)LIHU
QD  3URFKi]ND  6UEHQê  %XGDM
'LYiNĥ
+RUQt ãWčSiQRY 6XFKê ± 6tJO 0DUHN
-DQtþHN5\FKQRYVNê±7\O1ČPHF0HOX]tQ
)RMW  ýHUYLQND  ±$EUDKiP  6YRER
GD .OLPHã %DãQê 
9HGRXFtPXæVWYD$GROI/DQJHU
'UæRYLFH 0HQãtN ± âWČSiQHN  %XGDM 
âWYHUiN9DOHQWD.RONRS±)LIHUQDâĢDVWQê
3URFKi]ND6RODQR±6UEHQê&KOXS
7UHQpU-LQGĜLFK6NiFHO

Å-VPH]NODPiQ]YëNRQX
UR]KRGÿtFK´


-LQGĜLFK6.È&(/WUHQpU'UåRYLF



VWUDQD

 NROR %URGHN X 3Y ² þHFKRYLFH Å%´ 
  [ âYDUF -DNXE 7\SQHU -DQ =DWORXNDO
/HRSROG ± [ )RUHW 3DYHO -DQþtN -LĜt 8UÿLFH
Å%´%URGHNX.RQLFH  %ODWQHU-LĜt
9UDKRYLFH ² 9tFRY    3.  9LWiVHN
-DNXE 'YRĜiN -DQ âDWQê 'DYLG ± [ %DUiQHN
0LFKDO âREU 0DUWLQ 7LäWtQ ² 1H]DP\VOLFH 
  6ODYtN -RVHI %RViN 'DYLG 9ëäRYLFH
² 6NDOND    [ .YDSLO -DNXE .ĜLYLQND
-DQ 6PLþND -DQ ± .DUiVHN -LĜt 9UFKRVODYLFH
² 'REURPLOLFH    .OHVQLO 7RPiã /LãND
0DUWLQ 'RVWiO 0DUWLQ ± +ROXE $OHã YO  +RUQt
ãWčSiQRY ² 'UæRYLFH    1ČPHF /LERU
0HOX]tQ-RVHI±6UEHQê-DQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 +RUQtâWČSiQRY      
 9UFKRVODYLFH      
 'UåRYLFH
     
 %URGHNX.      
 7LãWtQ
     

 %URGHNX3Y
 9UDKRYLFH
 'REURPLOLFH
 6NDOND
9tFRY
1H]DP\VOLFH
9êãRYLFH
8UþLFHÄ%³
ýHFKRYLFHÄ%³
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10. kolR=GčWtQ²3ĝHP\VORYLFH  .RYiĜ
2OGĜLFK8UEDQ7RPiã+YR]G²%URGHNX.Å%´
   âNXUHN 0DUWLQ 9iQVNê -LĜt .RXWQê 9tW
þHFK\S..ODGN\  [+DYHOND3DWULN
± [ ěHKRĜ NDUHO [ )LDOD 3HWU 7RYiUHN -DURPtU
3OXPORYÅ%´.RVWHOHFQ+Å%´  3.
2:4[9RUiþ3DYHO±0HUWD3HWU'ROHåHO5DGHN
3URWLYDQRY Å%´  3WHQt    6HGOiN 5DGHN
1HMHGOê.DUHO0HQãtN9LNWRU
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 3OXPORYÄ%³      
 .ODGN\
     
 .RVWHOHFQ+Ä%³      
 =GČWtQ
     
 2WLQRYHV
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 3ĜHP\VORYLFH      
 ýHFK\S.      
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3WHQt
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NROR 2SDYD²+OXÿtQ  *RUþLFD$GDP
± .RGHã -DQ .URPčĝtæ ² /täHė    [
5ROLQHN 0DUWLQ &KOiGHN )LOLS 6YRERGD 'RPLQLN
%RĜLO7RPiã %DQtN 2VWUDYD Å%´  =OtQ Å%´ 
  -XURãND 3DYHO 0DJGRQ 7RPiã 6LJPD
2ORPRXF Å%´  9DODäVNp 0H]Lĝtÿt   
0DFKDOD5DGLP-DYRUD3DWULN±'DQLã3HWU9UiQD
-RQiã7ĝLQHF²3URVWčMRY  -DãtþHN-LĜt
.XEXãHN 'HQLV )DULV -HåHN -DQ .DUYLQi Å%´ 
6ORYiFNRÅ%´  /DWRFKD-DQ±=HGQtþHN
0DUWLQ .UDWRFKYtO 'DYLG =EURMRYND %UQR Å%´
 )UëGHN0tVWHN    3D]GHUD -DNXE
%DQGD 0DULDQ *UXEHU /XNiã ± 0DFHþHN /XGČN
9tWNRYLFH²%ODQVNR  7LVOFKHU-DURVODY
±âHYþtN5DGLP6HKQDO0DUHN7XUHN$GDP YO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
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NROR 2SDYD²+OXÿtQ  [9RMWČãHN
5RELQ9HþHUND'DOLERU±'RVWiO-DNXE.URPčĝtæ
²/täHė  -RXUD5DGHN'RþNDO-DNXE±
$XMHVNê)LOLS%DQtN2VWUDYDÅ%´=OtQÅ%´
 [5HKZDOG$GDP[*X]LN0LFKDO+ROXE
'HQLVýHUYLQND'DO\QâLOiN-DQ6LJPD2ORPRXF
Å%´9DODäVNp0H]Lĝtÿt  'YRĜiN/XNiã
6HHKRI 0D[LP 9tWHN $GDP )DELiQHN -DNXE
:DFODZLN9LOpP+DGHã0DWČM7ĝLQHF²3URVWčMRY
   .XEOD 9LOLDP ± 3RVStãLO 'DYLG &KXGê
-DNXE .DUYLQi Å%´  6ORYiFNR Å%´   
%\VWĜLþDQ-RVHI0DOLQD%RUHN±[âOHFKWD'DYLG
9DOiãHN 'DYLG 9tWNRYLFH ² %ODQVNR   
[ :RR 6DQJ\RRQ 3LHFKD 9tW .RVWHOHFNi )LSLO
3DVHND$QWRQtQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
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 NROR 9HONp /RVLQ\ ² 8UÿLFH   
.RWOiQ )LOLS 0DãHN 0DUHN âLPHN )LOLS 6YR]LO
3HWU =iEĝHK ² +). 2ORPRXF Å%´   
1DYDUD)UDQWLãHN1iGHQtþHN9RMWČFK±%UH]QLFNê
$QWRQtQ 0RKHOQLFH ² þHUQRYtU    [
+DQXV 3DWULN [ .XFK\ĖD 5RELQ 1RYp 6DG\
² .RQLFH    [ 3RãXVWD 3DYHO *DOHWD
-DNXE +DGD 'RPLQLN &KRPRXWRY ² 9LNWRULH
3ĝHURY Å%´    0DOtãHN -LĜt ± +DQHþND
0DW\iãâWČSiQHN-DQ.UiWNê0LFKDOþHFKRYLFH
² -HVHQtN    [ *UXOLFK 0DWČM 9DOGH]
'DQLHO 1DLFOHU -DQ 3iOHQtN -DNXE +DėRYLFH
²åHODWRYLFH  3.'RVWiO9RMWČFK
.XþHUD 5RPDQ .ODSND 0LFKDHO ± [ 1ČPHF
3DYHO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 ýHUQRYtU
      
 =iEĜHK
      
 -HVHQtN
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12.kolo: 1čPÿLFH%URGHN X 3Y ² 3OXPORY 
 )UJiO-DNXE6YRERGD7RPiã±3XU-DQ)DMVWO
.DUHO%XUHã0DUWLQ3URWLYDQRY%URGHNX.RQLFH
² 3LYtQ    =DWORXNDO -DQ 1H]DP\VOLFH ²
.R]ORYLFH  7D3DWULN±[9\EtUDO9ODGLPtU
[ âNUDEiN 3DWULN .XEDQ 7RPiã *Upþ 0LFKDHO
.R]iN0LURVODY6XFKRPHO5DGRYDQ+DXVQHU-LĜt
ÓVWt ² /LSQtN Q%    [ 5\ãND 0DULDQ
[ +RUiþHN 0LFKDO .XþD 0LFKDO .XþD 0DUWLQ
5ROLQF)LOLS.OYDĖD'DQLHO=OiPDO5DGLP%čORWtQ
² .RMHWtQ    [ 1RYRWQê 5DGLP 0XUDV
)LOLS ± [ 9RMiþHN 0DWČM [ /XNiã 0DUFDO +RUQt
0RäWčQLFH²2WDVODYLFH  3.1HWRSLO
/XNiã3URFKi]ND-DNXE.OLPHFNê0DWČM±[0DOtN
-DURPtU5DNDã0LURVODY
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 3OXPORY
     
 .R]ORYLFH
     
 ÒVWt
     
 2WDVODYLFH
     
 3LYtQ
     
 +RUQt0RãWČQLFH      
 %ČORWtQ
     
8. 3URWLYDQRY%URGHNX.     
 1ČPþLFH%URGHNX39     
.RMHWtQ
      
/LSQtNQ%
   
 
1H]DP\VOLFH
      
06'å6.Å%´².2/2

%UXPRY'UÿRYLFH 
Branky:  %HGQiĜRYi  )UDMWRYi   D
-HĜiENRYiD/LãNRYi.RĜHQNRYi
 /\ViNRYi ±  %HQNRYi  0DOLQNRYi 
6RDUHV  +XEiþNRYi 5R]KRGÿt 3RSHOiN ±
.RORXFK+DEDQHF
6HVWDYD 'UæRYLF /DQJHURYi ± .RVWtNRYi
)U|PPORYi *QLSRYi =ERĜLORYi 9DORXFKRYi
6RDUHV +XEiþNRYi 0DOLQNRYi %HQNRYi
ýLVOLQVNi
7UHQpU7RPiã-HWHO

Å9VWĝHOLWSUYQtJyO
E\ORIDQWDVWLFNp´
.RXþ'UåRYLF720Èâ-(7(/


VWUDQD

'DOätYëVOHGN\NROD %ĝH]QLFH²=OtQ  
[6WUDFKRĖRYi$QHWD5R]V\SDORYi(PD+XĢNRYi
6RĖD YO  0XWčQLFH ² +ROHäRYVNp KRON\ 
 -DQVRYi <YRQH 6YRERGRYi +DQD 9iONRYi
3DYOtQD ± 'ROHåDORYi 5HQDWD 9ONRä ² 8KHUVNë
%URG  /XQJRYi'DJPDU'RKQiONRYi/XFLH
6OHåNRYi-XOLH/XNHãRYi.DWHĜLQD±'XINRYi0DUWLQD
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %UXPRY
     
 =OtQ
     
 +ROHãRYVNpKRON\      
 0XWČQLFH
     
 8KHUVNê%URG      
 %ĜH]QLFH
     
 9ONRã
     
 'UåRYLFH
     
 0RVWNRYLFH
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MALÁ KOPANÁ

V PRVNÍ LIZE VEDOUCÍ CHALOUPKA
PROSTĚJOV KLOPÝTALA A KLESLA.

DO ČELA JDE DOBROCHOV
PROSTĚJOV Hned zahajovací turnaj
jarní části okresních soutěží v malé
kopané ČUS Prostějovska 2018/19
přinesl velmi zajímavé boje. Hrála se
1. liga ve Vrbátkách a v Laškově, kde
došlo k přesunům na předních pozicích tabulky.
Dosud kralující obhájce titulu SK Chaloupka Prostějov totiž podlehl jak čtvrtému FK Vrbátky 2:3, tak třetím Orlům

Otinoves vysoko 5:9, čímž spadl na třetí
příčku těsně před vrbátecké přemožitele.
Otinoveští dravci se posunuli na druhý
post o jediný bodík za SK Tomek Dobrochov, který převzal vedení součtem remízy
1:1 s Laškovem + kontumačního vítězství
5:0 nad absentujícími Medvědy Prostějov.
Vyrovnala se také situace ve spodních patrech pořadí v boji o vyhnutí se dvěma sestupovým flekům.
(kopa, son)

2.5(61©/,*$08lµ
5. KOLO: Hřiště Vrbátky: SK Chaloupka Prostějov – FK Vrbátky 2:3, Orli Otinoves – Chaloupka PV 9:5, SK Kobra Kobeřice – Vrbátky 0:4, Kobeřice – Otinoves 5:7.
Hřiště Laškov: 1.FC Laškov – SK Tomek Dobrochov 1:1, MK Medvědi Prostějov
– Dobrochov 0:5, Sokol Smržice – Laškov 3:6, Medvědi PV – Smržice 0:5.
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Veselý v Alicante

rychle vypadl
ALICANTE, PROSTĚJOV Pomalu se dostává do herní formy Jiří Veselý. Na
challengeru ve španělském Alicante byl druhým nejvýše nasazeným hráčem a v
prvním kole měl volný los, vstup do turnaje ovšem nezvládl a vypadl s domácím
Vilellou Martinezem po vyrovnaném průběhu.
„Chce to trochu času, abych se dostal do zápasového rytmu,” řekl Veselý po rychlém
vyřazení. Další šanci bude mít na svém oblíbeném turnaji v marocké Marrákeši, kde se
dostal přímo do hlavní soutěže. Rozhodlo o tom odhlášení Huberta Hurkacze (52.). Veselý si na zmíněném podniku zahrál v letech 2016 a 2017 semifinále. Loni skrečoval v 1.
kole, tudíž neobhajuje žádné body. V Alicante rychle vypadli také Adam Pavlásek a Lukáš
Rosol. Turnajová osmička ve třetím kole odstoupila kvůli zranění. Hned v 1. kole pak ve
francouzském Sophia Antipolis vypadl Zdeněk Kolář.
Nikterak zázračně se nevedlo ani ženám, když hlavní hvězdy zvolily pro uplynulý týden
odpočinek.
(lv)

TENIS
08å,
$OLFDQWH²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR3DYOiVHN±3HUH]6DQ]
âSDQČOVNR 2. kolo:3DYOiVHN±0DU
WLQH] âSDQČOVNR 9HVHOê  
±9LOHOOD0DUWLQH] âSDQČOVNR 5RVRO
 ±$OFDWUD]*DU¿D âSDQČOVNR 
NROR5RVRO±'RPLQTXHV 3RUWXJDOVNR 
VNUHþ
6RSKLD$QWLSROLV²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD ²  NROR .ROiĜ ± 0LHGOHU 5DN
RXVNR 
å(1<
&KDUOHVWRQ:7$7RXU
'YRXKUDNROR.ULVWêQD3OtãNRYi±.R]OR
YRYi 8NUDMLQD 
0RQWHUUH\²:7$7RXU
'YRXKUD ²  NROR 0XFKRYi ± 6 â¶OLQ
ýtQD 2. kolo: 0XFKRYi±.HU
EHURYi 1ČPHFNR 
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Dymytry je česká metalová kapela z Prahy, která svůj styl nejčastěji
označuje jako psy-core. Skupina byla
založena roku 2003 Jiřím Urbanem
mladším, synem Jiřího Urbana, zakladatele kapely Arakain. Její název je
odvozen od ruské lokomotivy.
Kdo Dymytry zná, jistě ví, že image
kapely je založená na maskách s mo-

Nikola
FILIPENSKÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

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. (tem)
Celý článek najdete na www.vecernikpv.cz

v divadle TUTO SOBOTU

Exkluzivní koncertní recitál

tivy hmyzu, které vznikly v dílně Národního divadla, na mohutných kytarových riffech, melodických refrénech
a sugestivním zpěvu. Také v Prostějově
se v rámci své jarní S nadějí tour 2019
představili jako predátoři.
„Děláme muziku, co milujeme, a milujeme muziku, co děláme. Děláme
ji tak poctivě, jak to jen umíme, jinak
ji dělat nechceme. Chceme se bavit
a chceme bavit svoje fanoušky, svoji
milovanou Dymytry rodinu,“ tvrdí za
skupinu Jan „Protheus“ Macků.
I po patnácti letech Dymytry dokázali, že mají svým fanouškům co dát.
Jejich profesionálně odevzdanou produkci pak vkusně doplnila perfektně

Z VÝSTAVY...

BYLI JSME
U TOHO

(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾
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jaký byl koonceertt dym
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FOTOGALERIE

abychom zkusili vyhrát třetí utkání
venku. V Liberci to bude těžké, tamní
bouřlivé prostředí hraje pro domácí.
Ale s tím se musíme poprat, společně
zabojovat. Půjdeme za postupem,“
ujistil Luboš Petráš.
Zmíněný mač číslo tři na severu Čech
je na programu v úterý 9. dubna od
20:00 hodin. Následně se semifinále
s jistotou vrátí na Hanou ke čtvrtému
střetnutí, jež propukne v pátek 12.
dubna od 17:00 hodin v hale Sportcentra DDM. Zaplní se konečně
prostějovské hlediště větším počtem
volejbalových fanoušků?

0¾XTCV W\FTCXGPÆ MCRKV¾PM[ *GNGP[
*QTMÆFQUGUVCX[2TQUV÷LQXCPM¾ORTQ
UR÷N FTWJÆ UGOKHKP¾NG Wå \MWwGP¾ VC
JQWPMCQFGJT¾NCVTCFKéP÷UMX÷NG
Foto: Marek Sonnevend
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ƔƔJaký pocit máte ze druhého vzájemného utkání s Duklou?
„Takový smíšený. Ale šly jsme do
toho naplno, důležitý zápas ubojovaly
a máme radost, že jsme Liberec konečně zase jednou porazily. Teď je to
1:1, jdeme dál.“
ƔƔ V čem spočíval hlavní rozdíl, že
po dvou vyrovnaných sadách jste

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

soupeřky ve zbytku střetnutí jednoznačně předčily?
„Zatlačily jsme je hodně servisem,
samy ustály přihrávku, krajní holky šly
naplno do útoku, kde jsme si pomohly
i středem. Ony pak od třetího setu víc
chybovaly a my jsme je kolektivnějším
výkonem přehrály.“
ƔƔ Úspěšnost zakončení jste dnes
měly o dvacet procent vyšší v porovnání s průměrem celé sezóny.
To asi hodně pomůže, ne?
„Samozřejmě. Útokem se nám dařilo
bodovat skvěle. Holky to tam suprově
skládaly. Základ byl přitom v solidní
přihrávce, ze které mohla Míša Zatloukalová líp rozhazovat nahrávky,
Liberci se mnohem hůř bránilo.“
ƔƔ Jak těžké bylo zvedat se upro-

češkám?
„Řekly jsme si, že na ně máme, že už
je musíme konečně porazit. A prostě jsme do toho doma šly. Na maximum!“
ƔƔ Můžete popsat obtížnost svého
osobního návratu z marodky?
„Z prvního zápasu v Liberci po uzdravení jsem měla trochu obavy, jak bude
noha v ostrém utkání reagovat. Nakonec jsem ale středeční souboj zvládla
docela v pohodě, snad i herně slušně.
Dneska ve třetím setu jsem však při
jednom zákroku nějak blbě došlápla,
noha se mi zase trochu zvrtla. Masér
Tomáš Rak mi kotník rychle stáhl, za
chvilku jsem se tak mohla vrátit na
hřiště. Ale je pravda, že do nějakých
větších pádů radši nechodím.“
ƔƔ Teď po skončení mače kulháte.

PROSTĚJOV Návraty dvou uzdravených hráček do sestavy ženám
VK logicky pomohly. Kromě kapitánky Heleny Horké naskočila po
výronu v kotníku znova do zápasového kolotoče i Tereza Slavíková
(na snímku), aby v obou dosavadních duelech semifinále proti
Liberci odvedla na liberu tradičně vydatné penzum defenzivní práce. Dvacetiletou bojovnici nezastavilo ani částečně obnovené zranění během sobotní bitvy na vlastním hřišti. Po rychlém ošetření se střed týdne z dalšího ztraceného pětiseťáku proti Severohned vrátila zase na plac a měla svůj podíl na srovnání série.

VPiODVHX]GUDYHQi7HUH]D6ODYtNRYi
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Městská galerie, kde od nynějška
najdete veškeré expozice původně
probíhající v regionálním informačním centru, se rozprostírá v průčelí
zámku za zámeckou kavárnou Café
zámek. Uplynulou středu se tam
konala soukromá vernisáž výstavy
obrazů Vladislavy Netukové nazvané
Maluji pro radost, které si od čtvrtka

TEREZA MACHOVÁ

PROSTĚJOV Výstavy dosud probíhající v regionálním informačním centru se od dubna nově přesouvají do městské galerie zámku
na Pernštýnském náměstí. Jako
první tam od minulého čtvrtka
vystavuje své kresby Vladislava
Netuková. Její krédo zní: malovat
pro radost. A přesně toho se ve své
tvorbě drží. Její díla jsou barevná
a radostí hýřící.
klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

můžete přijít prohlédnout i vy. Autorka tam ze své tvorby vystavuje
výběr prací zhotovených technikou
automatické kresby, při níž lze tvořit
energetická a harmonizující díla. Tato
kresba vzniká bez vědomé účasti na

zvů jednotlivých obrazů, které svou
jasnou přírodní inspirací jsou stejně
radostné jako samy kresby. „Díla paní
Netukové na mě působí velmi příjemně. Je na nich vidět, že jsou kreslená s optimismem a radostí,“ zhodnotila pro Večerník provozovatelka
zámecké kavárny Café zámek Lenka
Zapletalová. Kresby si můžete přijít
prohlédnout do 28. dubna.
Při této příležitosti můžete současně
zajít na nějakou z akcí zámecké kavárny, přes kterou do galerie procházíte. Nejbližší je tematický „černobílý“ koncert Asheny & Leryho tento
pátek 12. dubna od 19:00 hodin.
Další výstava v galerii představí od
příštího pondělí 15. dubna umělecké poklady města a od 2. května
dojde na fotografie Ivo Snídala ze
Spolku prostějovských fotografů
a malby Soni Holíkové.

OLOMOUC Už tuto středu 10 dubna budou známí držitelé Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. Slavnostní večer proběhne v Moravském divadle Olomouc, kde budou ceny předány osobnostem kulturního života v regionu.
Také letos se na seznamu oceněných podíleli občané kraje, jejichž hlasování tradičně určuje majitele Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury. Také tentokrát budou oceněny osobnosti
v kategoriích výjimečný počin v oblasti umění, tradiční lidové kultury
a ochrany i popularizace 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.
Slavnostní večer bude opět uvádět Marek Eben, hostem Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury bude Tereza Kostková, oblast hudby
bude reprezentovat Vašo Patejdl. A PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který je
i v letošním roce mediálním partnerem ankety, v hledišti divadla chybět nebude.
(lv)

kulturních cen

přivítá nové majitele

Moravské divadlo

tvorbě a předem známého cíle. Všech
šestadvacet vystavených abstraktních
děl tak podněcuje představivost návštěvníků. Ne vždy je totiž patrné, co
se na nich objevuje. Vodítkem ovšem
může být seznam přiložených ná-

$CTGXPÆCDUVTCMVPÊQDTC\[8NCFKUNCX[0GVWMQXÆX\DW\WLÊXFKX¾MQXKUVGLPQWTC
FQUVULCMQWLGVXQąKNC
(QVQ6GTG\C/CEJQX¾
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zkoušeli i pinkání přes síť (v tomto
případě natažené gumové lano) ve
skupinkách.
„Věřím, že i na Melantrišce se volejbalu nebudou bát a alespoň občas
jej v téhle jednoduché formě zařadí do tělocviku. Za celý školní rok
2018/19 chceme se svou předváděcí hodinou navštívit všechny prostějovské základní školy. Na většině
už jsme byli, poslední dvě nám ještě
zbývají,“ řekl Peter Goga s tím, že
ještě předtím přišla uplynulý pátek
na řadu ZŠ Majakovského ve Vrahovicích.

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz
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Prostějov (son) - V aktuální sezóně
hrály prostějovské volejbalistky na
mezinárodní pohárové scéně CEV
Cup, tedy druhou nejvyšší klubovou
soutěž Evropy. Jak známo, nejprve
v šestnáctifinále hladce vyřadily bulharský Levski Sofia, aby je z následného osmifinále podobně jasným
způsobem vyřadila rumunská Alba
Blaj. O síle těchto úřadujících mistryň své země svědčí, že vzápětí ve
čtvrtfinále si poradily dokonce s tureckým Galatasaray Istanbul, když
po úvodní prohře 0:3 venku dokázaly elitní soupeřky smést stejným
poměrem doma a pak suverénně
ovládnout i zlatý set!
Albu potom nezastavily ani v semifinále krajanky ze Stiinty Bacau, neboť
přemožitelky Olomouce vypráskaly
dvěma debakly 3:0. A tým, který
zastavil v rozletu VK Prostějov, se
tudíž probojoval až do finále Poháru
CEV, v němž nestačil italskému Busto Arsizio. CEV Cup žen 2018/19
– výsledky semifinále: Stiinta Bacau (Rumunsko) – Alba Blaj (Rumunsko) 0:3 (-12, -16, -16) a Alba
Blaj – Stiinta Bacau 3:0 (14, 19, 23),
Swietelsky Békéscsaba (Maďarsko)
– Busto Arsizio (Itálie) 0:3 (-23, -14,
-18) a Busto Arsizio – Swietelsky
Békéscsaba 3:0 (22, 18, 11). Finále:
Alba Blaj – Busto Arsizio 0:3 (-19,
-16, -14) a Busto Arsizio – Alba Blaj
3:1 (-25, 19, 23, 20).

Alba Blaj v CEV
Cupu støíbrná

Prostějov (son) - Český pohár starších žákyň 2018/19 vyvrcholil závěrečným třetím kolem nadstavbové
části. I finálové dějství soutěže se
hrálo ve třech výkonnostních osmičkách, přičemž mladé volejbalistky
VK Prostějov absolvovaly tu nejnižší
v Hradci Králové.
Vyšla jim skvěle, když na východě
Čech ze sedmi utkání plných šest
vyhrály (třikrát 2:0 + třikrát 2:1)
a při jediné porážce 1:2 celou grupu
C ovládly! Tím se svěřenkyně kouče
Lukáše Mičeka posunuly v konečném pořadí ČP na osmnácté místo.

V ÈP skonèily starší
z½N\QÈ9.RVPQ½FWÅ

9(ÿ(51Ì.

Úvod provázelo oboustranně dost
chyb. Méně jich zpočátku dělal domácí tým, proto těsně vedl – 4:2 a 10:8.
Uprostřed vstupního dějství však
Severočešky zlepšily obranu i servis,
z protiútoků skórovaly (nejčastěji Pištělákovou) a stav rychle otočily ve svůj
prospěch na 12:13. Zvýšeným tlakem
navíc získávaly ještě větší převahu,
Hanačky hodně znejistěly - 15:19.
Vzápětí ale pro změnu zabraly a udělaly z koncovky drama (19:20, 22:22),
které ještě zintenzivnila čtyři zkažená
podání za sebou na 24:24. Poté hostující družstvo neproměnilo tři setboly,
aby maximálně bojující vékáčko využilo hned svůj první – 28:26 a 1:0.
Start do druhé části vyšel mnohem
úspěšněji libereckým plejerkám, jež

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Znovu to vypadalo
na nervydrásající a velmi dlouhý
boj. Druhé semifinálové utkání
UNIQA extraligy, které se mezi
prostějovskými a libereckými volejbalistkami odehrálo v sobotu
odpoledne, však takové bylo jen
dva sety, než domácí hráčky zařadily vyšší kvalitativní stupeň.
A zbytek mače jednoznačně ovládly, čímž srovnaly celou sérii na zápasových 1:1.

nasadily k trháku čtyřbodovou šňůrou
z 3:3 na 3:7. Z útlumu se Prostějovanky zvedly zanedlouho, pomohla jim
taktéž série čtyř získaných míčů (ze
7:10 na 11:10). Fandy bavil atraktivní
volejbal s dlouhými výměnami i pěknými akcemi, v téhle pasáži naprosto
vyrovnaný - 15:15. Leč moravský soubor viditelně stupňoval výkon, pomáhal si velice dobrými bloky a dopředu
šel únikem na 19:16. Reakce soupeřek
ovšem byla ještě razantnější, při servisu střídající Šotkovské předvedly obrat pěti body v řadě - 19:21. Sice ještě
nerozhodl, neboť ženy VK srovnaly na
22:22. Nicméně vypjatý závěr tentokrát o fous nezvládly – 23:25 a 1:1.
Jak vrtkavá a ve stylu nahoru dolů
může být tahle semifinálová bitva, to
názorně ukázala první polovina třetího dílu (3:5, 8:5, 8:8, 12:8). O poznání zdatněji vyšly z kolísavé přestřelky
Petrášovy svěřenkyně, které přestaly
chybovat a vynikající hrou vyztuženou top podáním Toufarové bleskově
prchly na 19:9. Jejich devastující drtička navíc pokračovala až do debakloidního uzavření celé sady – 25:11 a 2:1!
Divám v růžovém vyšel také odpich
do čtvrtého pokračování (3:0), načež se Dukla s vydatným přispěním
účinně servírující Šustrové vrátila do
duelu - 3:5. Avšak hle, okamžitě na-

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 0:1, 2:1, 4:2,
6:4, 6:6, 8:8, 10:8, 11:11, 12:13, 13:15,
15:16, 15:19, 17:19, 19:20, 20:22, 22:22,
23:24, 24:25, 25:26, 28:26. Druhý set:
2:1, 2:3, 3:7, 5:7, 7:10, 11:10, 15:15,
17:15, 19:16, 19:21, 20:22, 22:22, 23:23,
23:25. Třetí set: 0:2, 3:5, 8:5, 8:8, 12:8,
19:9, 22:10, 25:11. Čtvrtý set: 3:0, 3:5,
8:5, 9:8, 11:10, 13:10, 13:12, 15:14,
17:14, 19:17, 22:17, 24:18, 25:19.

„Zápas ovlivnila už koncovka prvního setu, který jsme měli výborně rozjetý
a zbytečně jej ztratili velkým počtem našich chyb. Asi nervozitou z venkovního prostředí jsme postupně chybovali víc a víc, těch zaváhání bylo z naší
strany celkově neuvěřitelné množství. Taky jsme doplatili na špatnou obranu
sítě, udělat čtyři bodové bloky za čtyři sety je strašně málo.“

Libor GÁLÍK – Dukla Liberec

„První dva sety byly ohromně vyrovnané, obě družstva se přetahovala s minimálními
rozdílyokaždýmíčarozhodovalopárbalónůvkoncovkách.Výraznějsmepakodskočilivhodněvydařenétřetísadě,tamsenámdařilotlačitservisemidobřebránit.Především
jsme však dokázali celkově útočit mnohem lépe než ve většině zápasů letošní sezóny.
Tím se povedlo překonávat kvalitní libereckou defenzivu a soupeře zlomit.“

Lubomír PETRÁŠ - VK Prostìjov

NA

Během tohoto soutěžního ročníku se oslavy
výher prostějovských volejbalistek postupně zformovaly do spíše decentního vítězného tanečku. Po sobotním skolení Liberce 3:1
trval jen krátce, neboť nic nerozhodl a semifinálové měření sil pokračuje dál. Radost však
Hanačky pochopitelně měly i tak velkou.

Krátký vítězný taneček

Foto: Marek Sonnevend

Foto: Marek Sonnevend

3:2 OBRAZEM
STAV SÉRIE: 1:1

VK PV
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stal další prudký výkyv na 8:5 ihned
vykompenzovaný novým náporem
Gálíkova kolektivu - 9:8. Poněkud
bláznivé dění, ale rozhodně divácky
poutavé. V domácím dresu se skvěle
dařilo Kojdové doplňované uzdravenou Horkou, zatímco hostující barvy
táhla spíš osamoceně Pištěláková.
Nejen tento fakt se projevil ve zbytku střetnutí, kdy rozjetý prostějovský
mančaft týmovým pojetím postupně zvyšoval náskok (13:10, 17:14,
22:17). A přesvědčivě dospěl k zaslouženému triumfu – 25:19 a 3:1.
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
najdete na straně 26

Semifinále 2:RGWŐHWtVDG\+DQDÿN\GRPLQRYDO\ ZAUJALO NÁS -

Ve čtvrtek 28. března tam za vékáčko
dorazili manažer Peter Goga, hlavní
trenérka přípravky Barbora Korhoňová a nahrávačka ženského „A“-týmu Nicole Šmídová. A jednoduchá
volejbalová cvičení si vyzkoušeli žá-

Marek SONNEVEND

kyně + žáci třídy 4. B s třídní učitelkou Renatou Jurčíkovou, jejíž dcera
Adriana od dětství hraje za úspěšný
hanácký klub a momentálně je členkou družstva juniorek.
Mezi třicítkou přítomných žákyň
a žáků byla také jedna současná
členka přípravky VK, desetiletá
Izabela. Ta vždy společně s Bárou
i Nicole předvedla konkrétní cvičení, aby ho vzápětí opakovaly všechny děti. Od rozcvičky se postupně
přešlo k dalším individuálním cvikům s míčem a nakonec si v rámci
hodiny tělesné výchovy všichni vy-

WĚORFYLNXQD=ã0HODQWULFKRYDLYH9UDKRYLFtFK

PROSTĚJOV Propagace volejbalu na prostějovských základních
školách v podání oddílu VK Prostějov nabrala pořádné otáčky. Další v řadě, kam sport zpod vysoké
sítě zavítal, byla ZŠ v ulici Melantrichova.
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Nehrozí opět absence?
„Trochu to bolí, ale já věřím, že do
příštího zápasu bude noha zase dobrá.
Každopádně další utkání určitě odehraju, teď už v tom holky nenechám.“
ƔƔ Mohly jste prohrávat 0:2 na duely, místo toho je stav 1:1. Vzrostly
tím výrazně vaše postupové šance?
„Rozhodně jo. Víme, že je dokážeme
porazit, po tomhle vítězství jsme momentálně víc nahoře. A v Liberci jsme
během sezóny taky už jednou vyhrály,
se stejným cílem tam pojedeme v úterý. Pokud zopakujeme dnešní kvalitní
výkon bez velkých výpadků, na což
podle mě máme, tak třetí utkání i celou sérii určitě můžeme zvládnout.
V postup do finále věřím.“
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Městská galerie ožila abstraktní kresbou 8Ni]NRYiKRGLQDYROHMEDOXUR]SURXGLODKRGLQX

vyladěná světelná show. V repertoáru
nechyběly jejich nejznámější písně
jako Pravda a lež, Strážná věž nebo
Pot a krev.
Sál byl plný nadšenců a milovníků
této kapely. Nesměly chybět ani tematické kelímky na pivo, které tam
teklo proudem. „Vystoupení se mi
moc líbilo, Dymytry je prostě legenda, které se nikdo nevyrovná. Ta
atmosféra, světla, kouř a do toho jejich zpěv se prostě nedá popsat, to si
musí každý zažít,“ svěřil se Večerníku
Tomáš Kroutil. „Jsem nadšená, Dymytry si vždy ráda poslechnu a ráda
si na ně zajdu,“ přidala Lenka Strouhalová.

Pondělí 8. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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kultura v Prostějově a okolí...

PROSTĚJOV Minulý pátek si metaloví nadšenci mohli přijít „zapařit“ do Společenského domu
na pořádně tvrdou muziku. Až z Prahy zavítala na Hanou kapela Dymytry, jejíž koncert přilákal
hned několik stovek ryzích nadšenců. V hledišti tak převládala černá, pivo teklo proudem a jak
je zvykem, pořádně se řvalo i skákalo. Před hlavním a očekávaným šlágrem navíc zahrály dvě
předkapely Černá a Oceans, přičemž ani ty nezahálely a ukázaly, že i je musí publikum prostě
milovat. A u toho všeho byl Večerník!

1903140291

19032910409

volejbal

Ü½NGJ

aneb názor
Heleny Horké
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Teprve podruhé z osmi vzájemných duelů aktuální sezóny 2018/2019 (včetně
přípravy) porazily prostějovské volejbalistky Duklu
Liberec, v obou případech
shodně 3:1. Všechny ostatní
souboje patřily Severočeškám, a to pokaždé nejtěsnějším poměrem 3:2.

2

MAJÍ NA FINÁLE!

Před startem extraligového semifinále jsem předpovídal, že splněním postupové povinnosti mezi elitní tuzemskou čtyřku uklidněné ženy VK půjdou herně
nahoru, ve druhém kole play-off předvedou své nejlepší výkony vrcholící sezóny. A kvalitativně srovnatelný Liberec vyřadí 3:1 na zápasy, přičemž jsem osobně věřil hned v zahajovací triumf pod Ještědem.
Naše holky tam opravdu začaly výborně, tudíž to půldruhého setu vypadalo na
zdárný start ohledně naplňování mé věštby. Potom se však znovu vrátila dlouhodobá slabina prostějovského družstva v podobě dlouhých šňůr inkasovaných
bodů v jednom postavení. No, a když se k tomu ještě přidal i tiebreakový komplex proti Dukle, vznikla úvodní porážka 2:3.
Ta mě po pravdě trochu nahlodala, před sobotní odvetou doma jsem si dílčím
vítězstvím ani celkovým postupem hanácké party nebyl již zdaleka tolik jistý
jako předtím. Naprosto vyrovnané dvě sady v hale Sportcentra DDM navíc
tenhle momentální dojem utvrdily a ve vzduchu se zhmotňoval strašák druhé
prohry znamenající zápasový stav 0:2, který by se otáčel strašlivě těžko.
Naštěstí bojovnice vékáčka veškeré chmury i pochyby razantně odehnaly. To, co
herně ukázaly ve druhé sadě, bylo báječné. A ještě důležitější význam mělo, že
následně udržely kvalitu až do konce utkání, nedopustily další výrazný propad.
Zasloužený triumf 3:1 se stal odměnou + obnovením reálných postupových nadějí. I mé vlastní víry v sílu současného Prostějova odpovídající účasti ve finále.
Severočešky samozřejmě nejsou o nic slabší a objektivně mají šance na průnik
do titulové série minimálně stejné, leč přesto teď pocitově vnímám určitou
výhodu Petrášových svěřenkyň. V sobotu večer předvedly o poznání větší volejbalový potenciál než válcované soupeřky. A jestli si to parta okolo kapitánky
Hely Horké sama vyloženě nepokazí, vyzve na závěr soutěže favorizovanou
Olomouc.

Marek
Sonnevend
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„První utkání série ve středu v Liberci jsme začaly dobře a až do půlky druhého setu
zaslouženě vedly. Pak nás soupeřky zatlačily servisem, my jsme přestaly zvládat přihrávku. A přišly naše tradiční mnohabodové výpadky, což vlastně rozhodlo. Obrat
Dukla potvrdila v tiebreaku, které na nás letos evidentně umí. Po porážce jsme si
ale s holkama řekly, že se nic hrozného neděje, jedna prohra nerozhoduje. A v sobotu doma do toho šly zase naplno. Myslím si, že jsme hned od začátku hrály dobře
a víceméně to, co jsme měly. Liberec se dva sety držel ještě vyrovnaně, potom jsme
víc přitlačily podáním, slušně přihrávaly a z toho úspěšně útočily, dobře nahrávala
Míša Zatloukalová. Celkově super, výborný výkon našeho týmu. A důležité vítězství
znamenající vyrovnání semifinále. Je samozřejmě obrovský rozdíl prohrávat na zápasy 0:2, nebo vyrovnat na 1:1. Zvlášť před dlouhou cestou na sever Čech, kde je to
pokaždé těžké. Už jsme tam ale v téhle sezóně jednou zvítězily 3:1, určitě je reálné to
v úterý zopakovat. Pokud předvedeme výkon jako dnes, vyřadit Duklu a postoupit
do finále jistě můžeme.“
Helena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Místy se volejbalistkám Prostějova daří
lépe a místy hůře, ale jedno se jim upřít
rozhodně nedá: maximální bojovnost.
Včetně odhodlání hrát navzdory zraněním včetně bolesti. Dlouho už takhle
obětavě nastupuje nahrávačka Michaela
Zaloukalová stále laborující s bolavým
kolenem.
Výron v kotníku vyřadil na čas ze sestavy
kapitánku Helenu Horkou, ta nakonec
chyběla přesně dva duely. Ve čtvrtfinále
s Přerovem většinu třetího + celý čtvrtý,
v semifinále proti Liberci jen úvod zahajovacího. „Před utkáním na Dukle jsem
se ještě necítila ideálně, a proto radši začala na lavičce. Pak ale bylo potřeba holkám pomoct, tak jsem naskočila a hraju.
Noha drží,“ oddechla si ostřílená univerzálka v sobotu večer.
Libero Tereza Slavíková se po stejném
zranění vrátila z marodky rovněž na
severu Čech, ovšem její kotník zátěž následného druhého dílu série na vlastní
palubovce úplně nevydržel. „Při jednom zákroku jsem blbě došlápla, tak
mi masér Tom Rak nohu stáhl, abych
mohla zápas dohrát. Určitě nastoupím
i příště, mančaft v tom nenechám,“ ujistila bojovnice Slavča odhodlaně.

Bojují i pøes bolest!

Z VÉKÁČKA 6,/1

ŽHAVÁ NOVINKA

V obou dosavadních střetnutích extraligového semifinále byla nejčastěji skórující hráčkou Prostějova
právě pětadvacetiletá smečařka. Ve středu v Liberci
zaznamenala 16 bodů, v sobotu doma dokonce 23.
A právě druhý vzájemný mač jí vyšel znamenitě, když
útočila s vysokou úspěšností 56 procent, k důrazným
zakončením přidala dva vítězné bloky i jedno eso
a dosáhla vysoké užitečnosti +18! Všemi těmito
osobními čísly předčila i uzdravenou kapitánku Helenu Horkou, což se moc často
nestává. Péťa prostě znovu potvrdila svou
rostoucí formu – a to je výborná zpráva
pro celý hanácký tým!

Petra KOJDOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

44

kouč VK Lubomír Petráš.
Jak těžké bylo zvedat mančaft po výsledkově nepovedeném vstupu do
semifinále? „Je pravda, že ty vzájemné
tiebreaky nás psychicky sráží. Ale zvednout holky nebylo vůbec složité, ony
samy totiž strašně moc chtějí. Hned ve
středečním večeru jsme si řekli, že takové je play-off, jdeme dál, nebudeme
si z jedné porážky dělat těžkou hlavu
a doma prostě vyhrajeme. Ve vyřazovací části do toho musíte jít jako buldok,“
trefně poznamenal Petráš.
Jeho svěřenkyně v sobotu skutečně zabraly, byť dvě úvodní dějství s nimi silné protivnice držely krok. Zahajovací
část byla naprosto rovnocenná a rozhodly ji až tři odvrácené setboly domácích v dramatickém závěru. Druhý
díl však prostějovský kolektiv trochu
zbytečně ztratil vinou obvyklého propadu z 19:16 na 19:21. „První dva sety
byly ohromně vyrovnané, obě družstva se přetahovala s minimálními
rozdíly o každý míč a rozhodovalo pár
balónů v koncovkách,“ komentoval
slovenský lodivod.
Úřadující mistryně republiky se ale
dílčím zklamáním nenechaly rozhodit, naopak přešly do mohutné ofenzivy. Ve třetím dílu sokyně od skóre
8:8 nekompromisně smetly a čtvrtý
měly od obratu z 3:5 na 8:5 také pod
svou kontrolou.„Dukle jsme postupem času výrazně odskočili, v hodně
vydařeném třetím setu se nám dařilo
tlačit servisem i dobře bránit. Především jsme však dokázali celkově útočit
mnohem lépe než ve většině zápasů
letošní sezóny. Tím se povedlo pře-

klikni na
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konávat kvalitní libereckou defenzivu
a soupeře zlomit, dnešní zápas nám
sedl,“ pochvaloval si Petráš příznivý
rezultát 3:1 (26, -23, 11, 19).
Vyzdvihovat jmenovitě některé plejerky nechtěl. „Důležitý je týmový
výkon, obzvláště v play-off. Ocenit
tedy zaslouží celý mančaft, tentokrát
jsme i přes některé újezdy zahráli
fakt dobře,“ zdůraznil Petráš. A sérii vidí do jejího dalšího průběhu za
naprosto otevřenou. „Samozřejmě je
hrozně důležité, že jsme vyrovnali na
1:1 a není to 0:2. Každopádně se musíme opět maximálně zkoncentrovat,

DU LI
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3:2

LIBEREC, PROSTĚJOV Jakmile dojde v aktuálním ročníku
UNIQA extraligy žen ČR mezi volejbalistkami Liberce a Prostějova
na tiebreak, vždy vítězí tým zpod
Ještědu. Ve středečním odpoledni
k tomu došlo už počtvrté během sezóny (v součtu s přípravou dokonce
pošesté), a protože se hrál první
duel semifinálové série, šla Dukla
do zápasového vedení.
Hanačky znovu nastoupily bez čerstvě uzdravené kapitánky Horké se
smečařkou Novou na univerzálu.
Přesto začaly výborně a s vydatnou
pomocí ostrého podání donutily domácího kouče brát si za stavu 4:8 poměrně brzy oddechový čas. Hned po
něm sice Severočešky trochu dotáhly

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 0:2, 3:2,
3:6, 4:8, 6:8, 11:13, 11:15, 13:15, 14:16,
14:18, 16:18, 16:20, 18:20, 18:22, 21:25.
Druhý set: 0:2, 3:2, 4:5, 6:5, 6:8, 11:12,
11:14, 16:14, 24:15, 25:16. Třetí set: 1:0,
1:2, 2:4, 5:4, 5:6, 7:6, 7:9, 9:11, 17:11,
17:13, 20:14, 22:15, 22:17, 24:17, 25:19.
Čtvrtý set: 0:3, 1:4, 4:4, 4:7, 5:10, 7:10,
8:12, 10:12, 14:13, 16:15, 16:17, 20:20,
20:23, 21:24, 24:24, 24:26. Pátý set: 0:3,
4:3, 7:4, 9:5, 12:9, 14:9, 15:10.

STAV SÉRIE: 1:0

(6:8), ale mírné vedení se vékáčku
dařilo komplexně vyváženou hrou
bez většího počtu chyb (kromě čtyř
zkažených servisů) neustále udržovat,
dokonce i dvakrát opětovně zvýšit
- 11:15 a 14:18. Dukla sice vždy částečně kontrovala (13:15, 16:18), leč
Petrášovy svěřenkyně neměly potíže
se prosazovat kvalitním útokem ze solidní přihrávky a docela v pohodě získaly zahajovací dějství – 21:25 a 0:1.
Úvod druhé části měl stejný průběh,
jako v případě první (z 0:2 na 3:2).
Potom už se však lišil, těsně vepředu
zůstávalo zlepšené liberecké družstvo
- 6:5. Nicméně tento úsek trval krátce,
než prostějovský tým dalším úderem
zase skóre otočil na 6:8. Výkon hostů
neměl slabinu, nejvíc ze všeho na něm
vynikala skvělá ofenziva s nezvykle vysokou úspěšností všech zakončujících
plejerek po vydařených kombinacích
s nahrávačkou Zatloukalovou. Jenže
stačilo, aby tahle silná stránka pod
zvýšeným tlakem soupeřek na chvíli
vypadla, a hned přišel zvrat z 11:14 na
16:14. Nepomohl ani příchod Horké
na plac, s pronikavě zhoršeným příjmem celý mančaft náhle totálně odešel. A dominující protivnice změnily
zbytek sady ve svou exhibici. Díky jednoznačnému úseku 13:1 (!) bylo záhy
setově srovnáno – 25:16 a 1:1.
Značnou důležitost proto mělo, že se
ženy VK okamžitě zkraje třetího dílu
zvedly (2:4). Následně i přes dílčí
hrubkami, došlo k dalšímu velkému
obratu na 14:13. Od toho momentu
se naštěstí Hanačky vzpamatovaly, aby
začaly svádět vyrovnaně srdnatý boj
o každý míč – 16:17 a 18:19. V dramatické koncovce si pomohly trhákem
z 20:20 na 20:23, načež neproměnily
tři setboly v řadě (z 21:24 na 24:24).
Teprve čtvrtý pak ubouchaly – 24:26
a 2:2!
Tudíž rovnocennou bitvu obou rivalů
musel v aktuální sezóně už tradičně
rozhodnout tiebreak. Na jeho startu účinně zapodávala Bezhandolska
a spolu s parťačkami odskočily na 0:3.
Gálíkova skvadra bleskově kontrovala ještě výživnější šňůrou při servisu
Šustrové (4:3), čímž momentální výhoda viditelně přešla na její stranu. Zanedlouho na světelné tabuli zářilo 7:4
a s tímhle mankem Petrášovy ovečky
nedokázaly navzdory veškeré snaze nic
udělat. Naopak úplný závěr zaslouženě
patřil sebevědomější liberecké jízdě –
15:10 a 3:2.
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

„Liberec odvedl celkově velice dobrý výkon. V rozhodujících chvílích udělaly domácí
hráčky méně chyb a pomohly si servisem.“

Lubomír PETRÁŠ - VK Prostìjov

„Byla to správná playoffová bitva, ale jenom první zápas série. Pokračujeme dál.“

Libor GÁLÍK – Dukla Liberec
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výpadky (z 5:4 a 5:6 na 7:6) nijak neztrácely, naopak návratem k vyrovnanému projevu samy šly nahoru - 7:9
a 9:11. Bohužel stabilita nevydržela,
místo ní se dostavil nový hrozivý propad při jednom postavení v podobě
osmi výměn domácího souboru za
sebou na 17:11! Takové zaváhání již
reálně nešlo odčinit a druhý celek
dlouhodobé části bodově tažený triem Mikšíková, Pištěláková, Candráková si zbytek dění číslo tři bezpečně
pohlídal – 25:19 a 2:1.
Každopádně vstupy do setů měla
moravská parta zdatnější, což platilo
také o čtvrtém - 0:3. I tentokrát sice
Liberec záhy dotáhl na 4:4, ale vzápětí dámy v modrém odpověděly ještě
razantnějším způsobem a povedenou
pasáží utekly až na 5:10. Vojenské
kohortě přestal tak výtečně fungovat
servis i vše ostatní, vypadalo to na
oživenou výsledkovou naději. Rozjetý
a silný sok však znova utahoval herní
šrouby, a když mu kolísající Prostějov
ještě pomohl několika zbytečnými

Semifinále 1: YSRG-HäWĚGHPWUDGLÿQĚY\URYQDQëERM
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obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2018/2019
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Tým vékáčka musel na úvod druhého
kola play-off kousnout do hořkého
plodu, neboť pod Ještědem ve středu
utrpěl bolestnou porážku v tiebreaku,
již čtvrtou vzájemnou během tohoto soutěžního ročníku. Severočešky
uspěly 3:2 (-21, 16, 19, -24, 10) a šly
do vedení.
„Mohli jsme jen litovat toho, že se nám
nepovedlo víc vytěžit z velice dobrého
vstupu do utkání. Bohužel za stavu 1:0
na sety a 14:11 pro nás jsme doplatili
na tradiční výpadky v jednom postavení, stejně jako v tiebreaku po zlepšené čtvrté sadě. S tak dlouhými šňůrami inkasovaných bodů nešlo v Liberci
vyhrát navzdory tomu, že zápas byl
celkově dost vyrovnaný,“ ohlížel se

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Vyrovnanost. Význam tohoto slova charakterizoval
poměřování volejbalistek VK Prostějov a Dukly Liberec v celé aktuální sezóně, aby věrně odrážel i dění v probíhající semifinálové
sérii UNIQA extraligy žen ČR 2018/2019. Hanačky sice nejprve
těsně podlehly venku, ale vzápětí zabraly doma a přece jen hladším vítězstvím srovnaly zápasový stav na 1:1. Boj o jistotu medailového zisku je tak nadále otevřený.

Série pokračuje v úterý večer na severu Čech
a pak v pátek odpoledne zase v Prostějově

VOLEJBALISTKY V SEMIFINÁLE NEROZHODNĚ

milujeme

milujeme vecerník
á
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PROSTĚJOV Projekt Brány památek dokořán
v Prostějově snad nemohl být uplynulou sobotu
zahájen lépe. Veřejnosti se ve dvou etapách v deset
a v jedenáct hodin dopoledne skutečně dokořán
otevřely brány Městského divadla v Prostějově, které je neodmyslitelnou součástí secesního skvostu
a národní kulturní památky Národního domu. Zástupy zvědavých a zvídavých návštěvníků stály přede dveřmi divadla již dlouho před zahájením prohlídek. V rolích průvodců se představili ředitelka
divadla Jana Maršálková a divadelní technik Jakub
Krejčí.
Zmíněná dvojice provedla desítky návštěvníků nejen
interiéry, kterými lidé procházejí při běžné návštěvě
divadelních představení. Lidé měli umožněn vstup i do
všech salonků divadla, do zákulisí jeviště i zkušeben.
K tomu všemu dostávali odborný komentář. „Národní
dům byl postaven v roce 1907 a jeho slavnostní otevření
je datováno k třicátému listopadu a prvnímu prosinci
stejného roku. Architektem této nádherné budovy je
Jan Kotěra, jehož tehdy oslovili prostějovští radní. Jednalo se o mladého třiatřicetiletého muže, který měl v té
době za sebou pouze jednu stavbu podobného rozsahu
v Hradci Králové. Do projektu Národního domu se však
pustil s neobyčejnou chutí a vervou, výsledkem je secesní skvost, na nějž můžeme být dodnes právem hrdi,“
přivítala návštěvníky prohlídky v průčelí divadla jeho
ředitelka Jana Maršálková. Podle jejích dalších slov byla
stavba Národního domu snahou tehdejšího českého vedení radnice zajistit Prostějovu objekt, kde by se konaly
nejen kulturní, ale i spolkové akce. „Málokdo dneska
třeba už ví, že v původních plánech měla být i sokolovna, lépe řečeno velká tělocvična v suterénu této secesní
památky. Pak se od tohoto úmyslu upustilo a byla vybudována na Skálově náměstí,“ přidal jednu zajímavost.
Na stavbu Národního domu se peníze sháněly různým
způsobem. „Bylo vytvořeno družstvo, jež si vzalo úvěr
a posléze za něj ručilo touto stavbou. Přispěly na ni ov-

šem také dva mimořádné finanční dary, a to od Karla
Vojáčka a jeho ženy Karly Vojáčkové. Pan Vojáček byl
právě oním českým starostou tehdejšího Prostějova
a on sám už na konci devatenáctého století prosazoval
plány postavit ve městě něco podobného. Není tedy
divu, že oba manžele právem nazýváme mecenáši stavby Národního domu a z úcty k nim je po nich rovněž
pojmenováno náměstí před touto secesní kulturní památkou,“ zabrousila ještě do historie, ale i současnosti
Jana Maršálková.
Následně vyzvala zhruba pět desítek návštěvníků akce
k další prohlídce interiérů Městského divadla. Při prohlídce zmínila i fakt, že v celé historii prošel Národní
dům mnoha změnami. „K nim ale kupodivu nedocházelo za socialismu, ale již mnohem dříve. Mnohem více změn mají na svědomí Němci, kteří v době
okupace budovu značně přestavěli a odstranili řadu
secesních prvků, které nahradili strohými liniemi,“ zalitovala před návštěvníky Maršálková. Jak ale vzápětí
dodala, mnoho z prvků se vrátilo a vrací, třeba vitráže,
které budou zdobit divadelní sál. Návštěvníci nahlédli i do salonků, mimo jiné zcela původního Kyselova.
Ten dozná rekonstrukce maleb poškozených při přívalovém dešti v roce 2017. „Čekáme na dokončení oprav
střechy, aby se mohl salonek vrátit do původního lesku,“ potvrdila ředitelka. Lidé si v sobotu dopoledne
prohlédli také zkušebnu, kde zkouší prostějovské sbory Vlastimila a Orlice.
Ředitelka Městského divadla v Prostějově pak v sobotu vpodvečer odpověděla i na telefonickou otázku
Večerníku, jak je spokojena s prohlídkami umožněnými projektem Brány památek dokořán. „Velmi! Nečekala jsem, že hned první den bude o prohlídky divadla
takový zájem. Na tu první přišlo padesát, na druhou
okolo třiceti lidí. Příjemné bylo pro mě i zjištění, že zavítali také mladí lidé. Jsem ráda, že v Prostějově vznikl
tento projekt, a je vidět, že se setkal i s pozitivním ohlasem veřejnosti,“ uvedla Jana Maršálková.
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z prvních kroků, jak více rozvinout
a propagovat cestovní ruch a zájem
o památky v Prostějově,“ uvedl prostějovský primátor František Jura.
Již tuto neděli 14. dubna projekt
BRÁNY PAMÁTKY DOKOŘÁN pokračuje, návštěvníkům se
představí PROSTĚJOV ŽIDOVSKÝ, kdy si zájemci budou moci
prohlédnout například bývalou
novou synagogu – dnešní Husův
sbor, seznámit se s historií objektu, osudem první synagogy i tzv.
empírové synagogy v Demelově
ulici. Následovat bude procházka
Demelovou ulicí kolem někdejšího nadačního domu Feitha Ehrenstamma, v němž sídlí odbor dopravy, návštěvníci nahlédnou do
atria Muzea ve Špalíčku, projdou
se starým židovským hřbitovem,
který byl v roce 2016 vyhlášen
kulturní památkou. Komentovaná
prohlídka bude připravena i na novém židovském hřbitově za Brněnskou ulicí.

O prohlídku divadla BYL ZÁJEM

obavy, že úvodní část celého projektu
nevzbudí až takový zájem veřejnosti,
se rozptýlily hned poté, co se brány
uvedených stavebních skvostů Prostějova otevřely...
„Vzhledem k tomu, že máme co
nabídnout, rozhodli jsme se k projektu připojit. Je to zároveň jeden

Martin Michal
Nikola
ZAORAL KADLEC FILIPENSKÁ

Projekt uvedený do praxe současným
vedením magistrátu Brány památek
dokořán v Prostějově se už v sobotu
setkal s velkým nadšením u lidí, kteří
rádi využili příležitosti prohlédnout
si detailně prostějovskou radnici,
městské divadlo a zámek s kavárnou
na Pernštýnském náměstí. Počáteční

najdete také
na straně 30
pro Večerník
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PROSTĚJOV Statutární město Prostějov je nově členem
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a již letos
se v širším rozsahu připojilo k Mezinárodnímu dni památek
a sídel. Od uplynulé soboty 6. dubna tak nejen Prostějované,
ale i turisté a návštěvníci z jiných koutů republiky mohou využívat široké nabídky možností, jak si na vlastní oči prohlédnout
stavební skvosty, památky, hřbitovy či kostely, které jinak zůstávají v takovém rozsahu veřejnosti během roku uzavřeny.
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„Jsme moc rádi, že jste si udělali čas
a přišli se k nám podívat. Radnice
je skutečným skvostem a my jsme
na ni patřičně hrdi,“ přivítal hodinu po poledni příchozí primátor Jura. Náměstkyně Milada
Sokolová všem přítomným
popřála krásnou prohlídku a lákala na radniční věž. „Kdo zvádnete
zdolat spoustu schodů neváhejte
a běžte si vychutnat vyhlídku,
která zcela jistě stojí zato.“
Spokojenost vládla i mezi přítomným lidem. „Prohlídka
radnice si mi líbila. Možnost
podívat se do místností, kam
se normálně nedostanete,
je pocta a nemusí se to už
opakovat. O radní věži ani
nemluvím. Prostějov na dlani
v jednom z nejhezčích výhledů, který
snad v Prostějově je. Šance vidět i orloj
zevnitř je taky skvělá, snad se bude dát
podívat vícekrát,“ prozradila pro Večerník Iva Lachmanová.

BYLI JSME
U TOHO

„Dochoval se tu starý nábytek i funkční hodiny z roku 1907. Jedná se tedy
o zřejmě nejstarší kancelář v Prostějově
dochovanou téměř v původní podobě.
Na zámek se po rekonstrukci kromě
Domovní správy přestěhovala také
prostějovská ZUŠ. Například z bývalé
vinárny se tak díky tomu stal krásný
koncertní sál,“ prozradil manžel provozovatelky kavárny na zámku Petr Zapletal, který se při této příležitosti zhostil
role průvodce.
Rekonstrukce prostějovského zámku
je prakticky dokončena, výhledově se
uvažuje zejména o vydláždění tamního
nádvoří, kde by se v budoucnu mohly
pořádat filmové projekce a hudební
koncerty.
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PROSTĚJOV Prostějovský zámek
v uplynulých letech prošel rozsáhlou
a nákladnou rekonstrukcí. Večerník
se v rámci sobotní akce Brány památek dokořán vypravil i na místa, kam
se běžně člověk nikdy nedostane...
Rozsáhlá rekonstrukce prostějovského zámku mimo jiné odhalila pozoruhodné fresky, které se nakonec
památkáři rozhodli ve dvou místnostech nechat zrestaurovat. V současné
době se již v těchto prostorách nacházejí kanceláře zaměstnanců Domovní
správy Prostějov. Její jednatel pak sídlí
v místnosti, kde se scházela správní
rada bývalé městské záložny a zastavárny sídlící před více jak sto lety právě na zámku.
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Studentka Střední školy automobilní
v Prostějově se na akci moderované
Evou Decastelo představila se soutěžním číslem 7. Součástí večera byla

Martin ZAORAL

OLOMOUC, PROSTĚJOV Aneta
Sokelová z Kelčic se uplynulý pátek
5. dubna představila v semifinálovém galavečeru Miss OK, který se
konal na zámku ve Velké Bystřici.
Přestože nepostoupila, účast v soutěži brala jako výbornou zkušenost.
promenáda v luxusních plavkách, předvádění kostýmů vytvořených na prostějovské škole designu a módy a také
volná disciplína. „Vybrala jsem si malování na obličej. Jako figurantka se mnou
spolupracovala moje spolužačka,“ prozradila Večerníku Aneta Sokelová. Skutečně originální disciplínou bylo, když
soutěžící měly během dvaceti minut
vytvořit ze dvou kusů látky vlastní oděv
a pak jej na molu předvést. „Dopadlo to
zajímavě. Ale nahatá nešla žádná z nás,“
reagovala studentka 3. ročníku budoucí

kadeřnice na náš dotaz po výsledku této
rychlovýroby oděvů.
Do finálového kola, které proběhne 1.
června na zámku v Mikulově, nakonec
postoupily tři vybrané soutěžící: vítězná
Jitka Hozcová, druhá Nikol Vencová
a ze třetího místa Simona Kamešová.
„Sice jsem nepostoupila, ale určitě si
nemohu na nic stěžovat. Byla to skvělá
zkušenost a klidně bych do toho šla
znovu. Teď se ale budu soustředit hlavně na to, abych dodělala školu,“ uzavřela
Aneta Sokelová.

NEPOSTOUPILA

Aneta Sokelová do finále Miss OK

milujeme vecerník
á
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PROSTĚJOV Malé děti si již druhým
rokem užijí dobrodružné hledání
kraslic. Ve středu 10. dubna se v 10:00
hodin vydají do Smetanových sadů,
kde na ně budou čekat ukrytá čokoládová vajíčka či zajíčci. A samozřejmě
to, co drobotina najde, si také odnese
s sebou domů.
Velikonoce se blíží mílovými kroky, sváteční neděli letos oslavíme v neděli 21.
dubna. Proto tuto středu Okrašlovací
spolek města Prostějova ve spolupráci
s Rodinným centrem Lodička a studentkou olomoucké vysoké školy Nikol
Srostlíkovou a současně pod záštitou
Zdravého města Prostějov pořádá druhý ročník velikonočního hledání kraslic.
Drobotina se z místních mateřinek opět
vypraví do městských sadů, kde na ni
budou čekat čokoládová vajíčka a zajíčci
včetně polystyrenových vajec tří velikostí. O jejich zdobení se postarají malí

umělci v mateřských školách. „Oslovili
jsme opět mateřské školky s návrhem,
aby jejich děti ručně namalovaly polystyrenová vajíčka, která dodáme. Vyzdobená vajíčka následně umístíme ve vyhrazeném prostoru ve Smetanových sadech.
K těm malovaným přidáme čokoládové
dobroty, vajíčka, zajíčky a podobně,“
uvedla předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova a náměstkyně
primátora Milada Sokolová.
To, co v sadech děti najdou, si samozřejmě odnesou s sebou. „Drobotina bude
všechna vajíčka vyhledávat, a co děti
najdou, bude jejich, a to si také odnesou
domů. Předškoláčci, kteří do Smetanových sadů zavítají, jsou z mateřských škol
v ulicích Rumunská, Moravská, Šárka
s pracovišti v ulicích Žešov, Dvořákova
a Libušinka,“ doplnila politička Zdravého města a náměstkyně primátora Alena
Rašková.
(tem)

OPĚT SE BUDOU
HLEDAT KRASLICE
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Oba břehy Hloučely si vzaly na starost
dvě organizace. Okrašlovací spolek
města Prostějova v čele s náměstkyní
primátora Miladou Sokolovou uspořádal úklid v okolí říčky ve směru od
mostu v Olomoucké ulici přes Močidýlka až k pivovarskému rybníčku ve
Vrahovicích. Naproti tomu Český svaz

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Celorepublikový
projekt Ukliďme si Česko nezůstává bez povšimnutí ani v celém
prostějovském regionu. Během
uplynulé soboty se stovky dobrovolníků, převážně z řad oddaných ochránců přírody, zapojily
do úklidu v různých lokalitách
našeho města. A uklízet bylo
opravdu co! Přes zimní měsíce
zaneřáděný biokoridor Hloučela
by o tom mohl vyprávět. Právě
tam zamířilo nejvíce dobrovolníků, kteří s nejrůznějšími odpadky
okamžitě „zatočili“. A Večerník
s nimi! Sbíralo se ale po celém
Prostějovsku.

ochránců přírody Regionální sdružení
IRIS v Prostějově zorganizovalo úklid
od občerstvení U Abrahámka až po
Tichou ulici.
„Úklidovou akci na této straně města pořádá Okrašlovací spolek města
Prostějova společně s hráčkami HC
Rebels Prostějov a jejich trenéry, dále
členové spolku Pomáháme tancem
a Zdraví od malička,“ potvrdila Večerníku u mostu v Olomoucké ulici
Milada Sokolová, která nadšeným
ochráncům přírody sama rozdávala
pytle na odpadky. Těch bylo na této
straně požehnaně. „Sešlo se nás ke
čtyřicítce, a to jak dospělí, tak děti.
Tím, jak nás bylo hodně, jsme se dostali i do míst, do kterých jsme doposud nedošli, tedy končili jsme u vlakových kolejí u pivovarského rybníčku.
Naplnili jsme celý kontejner, který

Lidé v Prostějově uklízeli také ve Vrahovicích a Krasicích, akce Ukliďme Česko
se ve větším či menším konaly vůbec po
celém regionu, což plně dokazuje přiložená fotoreportáž. A opět se uskuteční
na podzim.

lová. „Když se ráno pokazilo počasí
a začalo pršet, nevěřila jsem, že vůbec
někdo přijde. Nakonec k úklidu dorazilo dvaapadesát lidí, za což jsem
jim nesmírně vděčná. Nejčastějšími
účastníky dnešní akce byli rodiče s malými dětmi, což je hodně potěšitelné.
Celkem jsme posbírali asi půl tuny
odpadků, a to různého druhu. Co vím
od dobrovolníků, tak největší nepořádek byl okolo laviček a také podél
cyklostezky,“ svěřila se Večerníku Eva
Zatloukalová.

PROSTĚJOV Letos vycházejí Velikonoce až na konec dubna, čemuž je přizpůsobený i tradiční program prostějovského magistrátu. Ten se bude odehrávat ve dnech od nadcházející soboty 13. dubna do příští středy 17. dubna
na náměstí T. G. Masaryka. Těšit se můžete na nejrozmanitější žánry hudby
od dechovky po moderní rock a bohaté interaktivní programy pro děti.
Prostějovské Velikonoce započnou na náměstí v sobotu 13. dubna v 10:30 hodin minishow s Míšou Sloukovou v rámci interaktivního programu pro děti.
„Minishow s Míšou je hudebně zábavný program pro děti sestavený nejen ze
známých dětských písniček, ale i z písniček vlastní tvorby Míši. U hudby se děti
rozhýbou a mohou si zazpívat společně s Míšou na pódiu. Své schopnosti a šikovnost si děti mohou změřit v soutěžích, kterými je celý program prolínán,“
prozradila Milada Sokolová, náměstkyně prostějovského primátora.
Velikonoce v Prostějově budou pokračovat ve 13:30 hodin, kdy na rynku zahraje dechová hudba Ištvánci ze Slovácka. Sobotu nakonec zakončí v 15:30 hodin
koncert pop-rockové kapely Memphis.
Neděli 14. dubna odstartuje Pavel Novák s koncertem pro děti nazvaným Cesta
kolem světa. „Vypravíme se za slony do Afriky a Indie, podíváme se do Japonska
na myší rodinku, navštívíme australské klokany, seznámíme se blíže s hrochy.
Bude to nezapomenutelný výlet! A k tomu spojení s naší novou mini ZOO,“
vzkazuje Novák. Ve 13:30 hodin poté vystoupí další dechová kapela Krumsíňanka. Jako poslední toho dne odehrají koncert Lucie Černíková a Michal Bragagnolo, kteří představí nejkrásnější melodie z nejznámějších muzikálů.
Pondělí 15. dubna bude patřit Gabriele Goldové. O půldruhou hodinu později
se objeví na náměstí, kde zazpívá své popové a country popové písně. Tato úspěšná umělkyně koncertuje také v Polsku a vystupuje v polských televizních pořadech. Prozatím vydala osm českých a pět polských hudebních alb.
V úterý 16. dubna od 16:00 hodin na pódium se svým vystoupením přijdou děti
z prostějovských mateřských a základních škol. Vše završí na hlavním náměstí ve
středu 17. dubna v 17:00 hodin revivalová kapela Katapult revival Morava z Prostějova.
Program prostějovských Velikonoc je tedy velmi bohatý a určitě stojí za to nějakou z akcí navštívit
(tem)

VELIKONOCE jsou tady

Tradnièní PROSTÌJOVSKÉ

se kterým tam přijedou autem, a přitom by mohli zajet do sběrného dvora.
Nikdy to nepochopím,“ prohodila ještě zamračeně náměstkyně primátora.
Spokojena s účastí dobrovolníků byla
také předsedkyně IRIS Eva Zatlouka-

přistavělo Povodí Moravy, a ani se do
něj vše nevešlo. U Hloučely jsme opět
našli televizi i další elektroniku, z vody
jsme vytáhli několik nákupních vozíčků místních marketů i množství
vánočních stromečků,“ poznamenala
již po ukončení akce okolo poledne
Milada Sokolová. „Stále mě nepřestane udivovat, že jsou lidé schopni vyhodit k Hloučele vánoční stromeček,
když mají možnost ho přistavit ke kontejnerům k odvozu firmou FCC, stejně jako další odpad odložit do přírody,

i televizor a nákupní vozíky,“
posteskla si Milada Sokolová

„Z Hloučely jsme vytáhli
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V zámku najdete i nejstarší
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PROSTĚJOV V rámci sobotní akce
Brány památek dokořán se nejen
Prostějovanům naskytla další možnost seznámit se s útrobami prostějovské radnice, v rámci jejíž prohlídky byl návštěvníkům - a nakonec
i Večerníku - umožněn výstup na věž
a z ní krásný výhled na celé město...
NOVÁ RADNICE se svou 66 m vysokou věží dominuje náměstí T. G.
Masaryka. Budova byla postavena
podle plánů Karla Hugo Kepky ve
slohu zvaném historismus. Při její
výzdobě byly použity prvky neorenesanční i secesní. S průvodcem si
všichni návštěvníci mohli uplynulou
sobotu prohlédnout budovu, jež nabídla dokoanlou ukázku umu prostějovských řemeslníků, kteří se podíleli
na výstavbě radnice. K vidění byly reprezentativní místnosti, kancelář primátora alias zelený salonek či obřadní
síň, kde se schází zastupitelé. Lidé si
mohli také vychutnat vyhlídku na
Prostějov a jeho okolí z radniční věže.
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Vstup do sezony je pro každý tým velice důležitý a Prostějov po rozpačité přípravě, kdy třikrát vyhrál a čtyřikrát
prohrál, čekal v prvním utkáním ambiciózní Vsetín. Domácí letka toto utkání vyhrála 6:5 po prodloužení a vstup
do sezony se povedl hlavně Tomášovi Divíškovi. První
zápas sezony poodkryl v čem bude síla prostějovského
týmu a kde ho bude tlačit bota. Výborná ofenziva, ale velké mezery v obranné práci celého týmu. Po posledním
záříjovém utkání měli Jestřábi bilanci 4 výhry a 4 porážky.
Hokejisté v rámci spolupráce s statutárním městem Prostějov poprvé vyrazili do základních škol, kde v průběhu
sezony absolvovali besídky s prostějovskými prvňáčky.

ZÁØÍ 2018

Do týmu přichází zkušený Tomáš Karpov, který v průběhu první poloviny soutěže nahradil Jana Starého na levém
křídle první formace a výrazně přispěl k raketovému vstupu elitní formace do soutěže. Na ledě s týmem absolvují
zkoušku David Chujac, Matěj Zabloudil, Dominik Liška,
Petr Krejčí, Michael Foltýn, Ondřej Matýs, Vojtěch Krejčiřík a Matěj Bažant. Nakonec uspěli pouze Foltýn, Matýs,
Krejčiřík a Bažant.
Srpen slouží hokejovým týmům na rozehrání, sehrání přátelských zápasů a pro trenéry je to ideální čas na to vyzkoušet hráče a poskládat jednotlivé pětky. Pro trenéry bylo
největším oříškem najít k Račukovi a Žálčíkovi levé křídlo.
Jestřábi sehráli sedm přátelských utkání s bilancí 3 výhry
a 4 porážky. Mezinárodní konfrontace je čekala s polským
GKS Katowice a slovenským týmem HK Nové Zámky.
Další soupeři byli prvoligový rivalové z Třebíče a Českých
Budějovic. Poslední utkání přípravy se odehrálo na začátku
září tři dny před začátkem Chance ligy a Prostějov si odvezl
z Budějovic porážku 4:1.

Předposlední měsíc loňského roku byl v podání jestřábí letky
nejlepším v celé sezoně. Šest výher a pouze dvě porážky vystřelily Prostějov do první čtverky. Cesta to však nebyla jednoduchá, ale tým naplňoval svůj potenciál a postupně porazil
Č. Budějovice (5:3), Kadaň (6:2), Havířov (3:2), Ústí (2:0),
Třebíč (4:3) a Litoměřice (4:3 v prodloužení). Bod ještě dokázal získat v domácím utkání s Kladnem (2:3 v prodloužení)
a jedinou porážku v normální hrací době zapsal na ledě Frýdku-Místku (2:7). Série výher posunula do čela kanadského
bodování Tomáše Divíška, Tomáše Nouzu a Marka Račuka,
kteří se v jednu chvíli poskládali na prvních třech místech kanadského bodování. Zdatně jim sekundoval i Lukáš Žálčík
a Jan Zdráhal. Prvně jmenovaný byl průběžně nejlepší střelec
soutěže a ten druhý nejproduktivnější obránce. Prostějovský
klub oslavil 100 let Československa speciálním kvízem, ve
kterém fanoušci mohli vyhrát speciální cenu v podobě plno-

LISTOPAD 2018

V říjnu čekala na Jestřáby porce jedenácti utkání. V tomto měsíci
dokázali udělat nejdelší šňůru vítězných zápasů v řadě, když se
jim postupně podařilo porazit Havířov (5:0), Ústí (5:4), Třebíč
(6:3) a Litoměřice (5:4). Celkově se povedlo šestkrát vyhrát
a v pěti případech odcházeli jako poražení. První nulu v sezoně
si připsal Tomáš Štůrala, který vypomáhal formou střídavých
startů ze Zlína. V říjnu také přišla nejvyšší prohra, když Prostějov
utrpěl debakl v Jihlavě 2:8. V tomto utkání se navíc zranil Tomáš
Nouza, kterému vystřelený puk zlomil čelist. Aby toho nebylo
málo, tak se v utkání s Frýdkem-Místkem (2:3), zranil i Marek
Račuk a oba dva hráči si museli od hokeje na měsíc odpočinout.
V shrnutí po první čtvrtině základní části Jiří Vykoukal poznamenal: „Měli jsme dost dobrých zápasů, některé nám naopak
nevyšly. Pro mě je důležité, že ten mančaft pracuje a že se snaží.
Doufám, že se od toho budeme odrážet dál. Dostáváme opravdu hodně gólů. Soupeř si na nás mnoho šancí nevytvoří, ale góly
mu tam padnou. To se občas stane. Věřím ale, že se to v průběhu
sezóny bude zlepšovat.“

V prvním měsíci nového roku se i díky zmiňovaným výpadkům v sestavě poprvé v sezoně otočila statistka vyhraných
a prohraných utkání. Jestřábi z deseti zápasů pouze dvakrát
vyhráli za tři body a stejný počet vítězství zapsali po samostatných nájezdech, avšak hned v šesti případech odcházeli z ledu
jako poražení. Tým se propadl až k osmému místu a velice
rychle se mu vzdálila první čtveřice, která odskočila až na dvanáct bodů. Díky špatným výkonům a rozsáhlé marodce tým
posílili Zdeněk Čáp, Jakub Husa, Lukáš Volf, Tomáš Pšenička
a Petr Krejčí. Zvláště poslední hráč přinesl aspoň malou radost
prostějovským fanouškům. Devatenáctiletý odchovanec absolvoval s týmem letní přípravu a po její konci odešel do Opavy, kde poprvé okusil seniorskou soutěž. Na severu Moravy si
postupně vypracoval neotřesitelnou pozici a po dobrých výkonech ve druhé lize si odbyl premiéru i v dresu s jestřábem na
prsou. Jeho výkony zaujaly natolik, že si vysloužil od vedení
týmu čtyřletou smlouvu. Jak se říká: „Dobří holubi se vracejí“.

LEDEN 2019

Prosinec byl ve znamení návratů a ztrát. Po měsíčním zranění se do sestavy vrátili Nouza s Račukem, ale kvůli virovému
onemocnění vypadl na měsíc Tomáš Divíšek (antibiotika),
Lukáš Žálčík (antibiotika), Filip Hanták (rameno) a Jan Zdráhal (třísla). K nim se v na kratší dobu připojili Ladislav Havlík
(zranění nohy), Ondřej Mikliš (stopka na tři utkání) a asi nejcitelněji tým oslabil odchod Tomáše Karpova do sportovního
důchodu. I tak Jestřábi dokázali z deseti utkání šest vyhrát,
včetně jediného triumfu v hanáckém derby s Přerovem (3:2
po samostatných nájezdech) a čtyřikrát odcházeli bez získaného bodu. Jestřábí letka se stále držela na dohled první čtverky,
ale díky úzkému kádru začali hráčům postupně docházet síly
a to se projevilo v následujícím měsíci, který odstartoval poslední čtvrtinu Chance ligy 2018/2019.

V posledním měsíci rozebereme asi nejlepší část letošní
sezony. Zápasům play-off se říká nová soutěž a Jestřábi do něj vstoupili s čistým štítem, ale se stejnou hrou
jakou předváděli v průběhu celé sezony. Ve hře se ukázaly přednosti našeho týmu i jeho nedostatky. Do série
se vstupovalo na vsetínském Lapači a první utkání bylo
jasně v režii domácích, kteří potvrdili dominanci na svém
ledě a zaslouženě vyhráli 3:0. Třiapadesát minut druhého
utkání přineslo podobný průběh jako to první, ale zlom
přišel s první brankou Jestřábů. Konečně se jim podařilo
odčarovat kouzlo Jana Šelepněva a mohutným náporem
v posledních minutách dokázali vyrovnat z 1:3 na 3:3.
Celý tým a jeho početná skupina fanoušků, která celé
utkání srdnatě bojovala proti mnohonásobné převaze, se
happyendu nedočkala. Branka Kucharczyka z 62. minuty
vzal naděje na první bod v sérii. Za stavu 0:2 na zápasy
se série přesunula do Prostějova. Začátek prvního domácího utkání přineslo úžasné choreo v podání našich fans
a vyrovnanou hru, ve které se Jestřábi dostali v průběhu
utkání do vedení 2:1 a 3:2. Zápas rozhodla branka Davida Dvořáčka v prodloužení. Druhé utkání nabídlo totožný průběh s tím rozdílem, že se po samostatných nájezdech radovali Valaši 3:4sn. Prostějov odjížděl do Vsetína
s nožem na krku a za stavu 1:3 na zápasy musel zbývající
utkání vyhrát, aby splnil předsezónní cíle. Po vynikajícím týmovém výkonu na Lapači snížil sérii po výhře 4:2
a doma Vsetín přejel 5:1. Stav série byl 3:3 a o všem muselo rozhodnout poslední sedmé utkání. To se našim hráčům nepovedlo podle představ a semifinále Chance ligy
si vítězstvím 2:6 zajistil valašský hokejový klub.
Taková byla celé sezona 2018/2019 z pohledu prostějovských hokejistů. „Za celý týmu LHK Jestřábi Prostějov
bychom chtěli všem hráčům, pracovníkům, fanouškům
a lidem, kteří podporují prostějovský hokej ještě jednou
poděkovat a doufáme, že v příští sezoně 2019/2020 se
budete bavit stejně dobře jako v té letošní a podaří se nám
společně splnit dlouholetý sen všech prostějovských příznivců,“ udělal tečku za uplynulým ročníkem Štefan Žigárdy, marketingový manažer klubu a trenér brankářů. (red)

BØEZEN 2019

V tomto měsíci vrcholily boje o místenky do play-off a rozhodovalo se o umístění v individuálních statistikách. Prostějov
po těžkých bojích vyválčil sedmé místo, které si zajistil až v posledním dějství. S umístěním a předvedenou hrou v základní
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části nepanovala napříč spektrem spokojenost, ale všechno
ZHQVQ.*-,GUVą¾DK2TQUV÷LQX
si družina Jiřího Vykoukala a Ivo Peštuky mohla vynahradit
hodnotného tréninku s A-týmem. Dále se objevili v Prostě- v play-off, ve kterém prostějovská letka vyhlížela VHK Robe
jovském Šnytu, kde část týmu absolvovala vědomostní soutěž Vsetín. Zápasy se Vsetínem přinesly útočný hokej, spousty braSRPEN 2018
ØÍJEN 2018
nek a vyrovnanou bilanci dvou výher a dvou porážek. Tomáš
a pokračovaly návštěvy základních škol v Prostějově.
Divíšek bojoval s Lubošem Robem a Antonínem Pechancem
o krále kanadského bodování. Nakonec za Lubošem Robem
PROSINEC 2018
zaostal o pouhé dva body, když získal 63 bodů (27+36), ale
díky zranění odehrál o sedm utkání méně. Marku Račukovi
utekla cena pro nejlepšího nahrávače o jedinou gólovou nahrávku a Lukáš Žálčík zaostal na druhém místě mezi střelci
o sedm přesných zásahů. Jakub Neužil se po rozpačitém začátku sezony dostal do ráže a obhájil první místo v počtu vychytaných vítězství.

ÚNOR 2019

43

SUīĕH]KRNHMRYRXVH]°QRX

31

pondělí 9. lednaPondělí
2017 8. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

b
e
n
a ]YØUHÊQº

jubileum...
vecerník
á

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Co se týče mé aktivní kariéry, tak já zatím zvažuji dvě
varianty. Buď
s
hokejem
skončím, nebo
budu pokračovat v Prostějově. Je to otevřené a ještě
uvidíme, jak se
vedení klubu
r o z h o d n e .“
(son)

O své další
budoucnosti...

fanoušků mělo být vnímáno trochu
jinak, na psychiku hráčů to totiž nepůsobí dobře. Nedaří se jim a vlastní fanoušci by je měli podržet, ne potápět
celý mančaft. Nejen mně to nepomáhá
a upřímně říkám, že to uráželo celou
kabinu. Odehrál jsem tady spoustu zápasů, dobrých i špatných, a v kabině pokaždé všichni odvedli maximum a bojovali za celý Prostějov. Nechci nikomu
brát jeho názor, ale tyhle věci by se měly
řešit interně skrz nějakou schůzku. Vyříkat si své postoje a pročistit vzduch.
Našich fans se také rok od roku schází
v kotli míň a my nebrečíme, že je podpora slabší, než tomu bývalo dříve.
Nechci tímhle na někoho plivat nebo
plakat do novin. Chtěl bych naopak vyvolat debatu a hledat konstruktivní řešení. Protože to v kabině vnímáme tak,
že jsme jeden tým, bojujeme jeden pro
druhého a je jedno jestli na ledě, nebo
na tribunách. Jedině společně dokážeme dostat Prostějov tam, kam si všichni
přejeme.“
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„V základní části nám chyběly vyrovnanější výkony. Dá se říct, že po dobré
první polovině soutěže jsme střídali
kvalitní zápasy a velice špatné. Tým,
který chce hrát horní čtverku, si tohle
nemůže dovolit. Celkově hodnotím
sezónu jako neúspěšnou. Osobně jsem
ještě nezažil ročník, kdy se mi povedlo

O (ne)úspìšnosti
celého roèníku...

dát pouze dvě branky. V minulých letech, co se týče mé produktivity, jsem
byl schopný přispět mužstvu aspoň
deseti góly. Na druhou stranu jsem
dostával nejvíc defenzivních úkolů, co
jsem kdy v Prostějově měl. Hodně jsem
chodil na oslabení a svou bodovou impotenci jsem se snažil vracet dobrou
defenzivní prací. Z pohledu týmu je
hodnocení podobné. Měli jsme sen
Proè témìø
o semifinále a to se nepovedlo. Prohráli
nenastupoval v play-off... jsme sérii v sedmém utkání, ale myslím,
„Odstoupil jsem po jednom ze sou- že můžeme odejít s hlavami nahoře.
bojů ve třetí třetině prvního utkání ve Byť to každého bude mrzet ještě dlouVsetíně. Po hitu u mantinelu mě píchlo ho, jde o výzvu do další sezóny.“
v zádech a sotva jsem se dostal na stříNa téma hokej
dačku. Hned po zápase jsem absolvoval
a fandové...
vyšetření, kde mi zjistili, že mám trhlinu
v zádovém svalu. I přes veškerou léčbu „Já bych chtěl moc poděkovat všem
a odbornou péči doktorů mi tohle zra- věrným fanouškům za jejich každonění bohužel nedovolilo vrátit se na led roční přízeň a podporu! Vím, že počet
a pomoct týmu. Sice jsem řešil s trené- utkání v první lize je vysoké číslo a márem, že bych se pod injekcemi vrátil do lokdo si může dovolit přijít na každý
zápasů, ale ani na poslední utkání mi to zápas. Na druhou stranu si myslím,
tělo nedovolilo. Play-off je hodně o fy- že jsme poslední dva roky hráli skvělý
zické hře a já se mohl sotva postavit na hokej, který musel každého bavit. To,
brusle. Zpětně to vidím jako správné proč máme průměrnou návštěvu pod
rozhodnutí, protože ten problém se dva tisíce diváků, asi nebude otázka
pro mě. Co však celou naši kabinu
zády se se mnou vleče až doteď.“
mrzelo, to byl pravidelný pokřik: BoO rozhodujících
jujte za naše město! Ten si může každý
bitvách ètvrtfinále...
vyložit několika způsoby, ale je z něj
„Řekl bych, že změna k lepšímu přišla cítit ironický nádech, který je myšz naší strany už ve druhém utkání, kdy len proti týmu. Myslím, že fanoušci
jsme měli fantastický závěr. Jen škoda, a hráči by měli být na jedné lodi a ne
že jsme ho nedokázali zvládnout. My každý plout na jinou stranu rybníka.
jsme si s klukama hodně věcí vyříkali Hokejová sezóna je pro hráče dlouhá
už před play-off a pak za stavu 0:2 na a na každého z nich během ní padne
zápasy. Tam jsem cítil, že jsme se ko- období, kdy je bez formy a nedaří se
nečně semkli a začali makat jeden pro mu. Ovšem dám ruku do ohně za
druhého. Je to taková otřepaná fráze, všechny, že každý bojoval za
ale týmová energie mnohdy rozhoduje Prostějov. Myslím si, že
o konečném výsledku. Bohužel jsme by tohle ze strany
po vyrovnání série z 1:3 na 3:3 nezvládli rozhodující sedmé střetnutí. Nevyšel
nám úvod, ale pak jsme dokázali snížit
na 2:3 a byli na koni. Všechno se však
definitivně zlomilo gólem na 2:4, který
jsme inkasovali ihned po našem snížení. Dostali jsme tvrdý direkt a ten podle
mě rozhodl o výsledku.“

PROSTĚJOV Možná poslední sezónu na vrcholové úrovni odehrál prostějovský hokejista Lukáš Luňák.
Společně s Matoušem Venkrbcem
služebně nejstarší Jestřáb proto klubovému webu věnoval obsáhlý rozhovor, nejspíš rozlučkový. Večerník
z něj vybrali nejzajímavější témata
a pasáže.

d0GXÊO\FCDWFW

/XN¿x/XĀ¿NSRYDæXMHVH]ÑQX]DQHØVSøxQRX

&KDQFHOLJD

Na začátku května už bylo jasné, že v týmu nezůstanou
obránce Dušan Žovinec a střelec Jan Rudovský, kteří neodolali vábení Frýdku-Místku. Hlavně druhý jmenovaný
byl asi největší oslabením oproti minulé sezoně, vzhledem
k absenci praváka v týmu. Nové smlouvy podepsali obránci Ladislav Havlík, Ondřej Mikliš, Alex Rašner a útočníci
Radek Prokeš a prostějovský odchovanec Václav Meidl.
Cíl Jestřábů na novou bylo semifinále 1.ligy a v květnu se

KVÌTEN 2018

Prostějovské vedení nelenilo a ještě před koncem sezony
si v předstihu pojistilo služby nejproduktivnějších hráčů
z minulého ročníku Tomášů Nouzy a Divíška. Kolem nich
se měla vytvořit rozdílová první pětka, která bude rozhodovat zápasy. Dalšími borci, kteří podepsali kontrakty byli
Jan Starý a David Dvořáček. Jakub Neužil, Lukáš Luňák,
Matouš Venkrbec a Daniel Kolář měli podepsané víceleté
kontrakty. Tým po sezoně opustili Ondřej Fiala (konec
kariéry), Marek Švec (na zkoušku v Karlových Varech),
Dominik Groh (Ústí nad Labem), Aleš Holík (konec kariéry) a Marek Drtina (Nice - Francie). Smlouvy ve stejném
složení jako minulou sezonu podepsal i realizační tým. Na
pozici trenérů zůstali Jiří Vykoukal, Ivo Peštuka, Štefan
Žigárdy a David Skřivánek. Vedoucím týmu zůstal Josef
Ovečka a pokračovali také kustodi Michal Černý a Lukáš
Duba.
Samotným hokejistům v dubnu začala letní příprava.
Hráči z Prostějova a okolí se připravovali pod dohledem
Davida Skřivánka a zbytek týmu pod dohledem jejich
osobních trenérů. David Skřivánek k individuální letní
přípravě říká: „Každý bude mít vlastní plán, dle výsledků
testů, které hráči absolvovali. Dá se ale říct, že hokejisté
mají mnohdy podobné problémy, jako jsou zkrácené
a slabé hamstringy, nerovnováha v ramenním kloubu
nebo špatná mobilita kyčlí. Lišit se budou i programy
podle toho, zda má hráč převahu rychlých nebo pomalých svalových vláken. To mi umožní přesně zvolit daný
počet opakovaní nebo frekvenci obměny cviků. Jsem rád,
že mám možnost studovat v zahraničí a využít nejnovější poznatky a moderní trendy, které v Česku ještě nejsou
příliš dostupné.“

DUBEN 2018

Začátek prázdnin se vždy nese v duchu dovolené a nejinak
tomu bylo i v Prostějově. Klub společně se svými partnery
firmou Nutrend a statutárním městem Prostějov uspořádali na celé prázdniny cyklistickou akci Tour de Prostějov. Kdo se této akce zúčastnil mohl na kole, pěšky, autem
poznat krásy Prostějova a jeho okolí. Pro tři vítěze ceny
připravila již zmiňovaný partner Jestřábů firma Nutrend.
V červenci také vyšel evropský žebříček hokejových klubů,
na kterém Jestřábi vyletěli o dvaatřicet míst na 181. pozici.
Třiadvacátého pak hokejisté poprvé obuli brusle a absolvovali trénink na ledě.

ÈERVENEC 2018

Posily, které tým ulovil v šestém měsíci byly do brankoviště. Jako dvojka přichází ze Zlína na hostování talentovaný Daniel Huf a střídavé starty z téhož týmu má vyřízené
Tomáš Štůrala. V červnu světlo světa spatřilo rozlosování
Chance ligy a první utkání naše letka sehraje jako předzvěst budoucího čtvrtfinále doma proti VHK Robe Vsetín.
Klub si v pro hokejisty okurkovém období připravil několik akcí pro fanoušky. Za zmínku stojí dotazník, ranní
káva s hokejisty nebo dračí lodě na Plumlovské přehradě
či účast v prvním ročníku fotbalového turnaje hokejových
týmů Hořava Cup.

ÈERVEN 2018

povedlo podepsat tři hráče, kteří měli k tomuto cíli výrazně pomoci. Do obrany přichází obránce s nejtvrdší střelou
extraligy Jan Zdráhal (HC Dukla Jihlava) a útočníci Marek Račuk (HC Slavia Praha) s Lukášem Žálčíkem (HC
Dukla Jihlava). Na spolupráci tvořivého centra a elitního
střelce postaví Jiří Vykoukal nejnebezpečnější druhou pětku v soutěži.
Dlouholetý patner WSM ukončil podporu první hokejové ligy a od nového ročníku nese 1. liga název Chance liga.
Novinky přinesla i samotná soutěž, ze které se nesestupuje
a po tři roky postoupí vždy nejlepší tým z druhé ligy. V minulé sezoně to byla ostravská Poruba. Z extraligy do první
ligy spadla HC Dukla Jihlava a směrem nahoru putovala
karlovarská Energie.

PROSTĚJOV Od sezony 2018/2019 si vedení prostějovských Jestřábů slibovalo překonání dlouhodobého milníku v podobě postupu do semifinále první ligy, které se klubu
naposledy povedlo v sezoně 2002/2003. Vedení dokázalo v létě minulého roku udržet
kostru úspěšného týmu, který sehrál vyrovnanou čtvrtfinálovou partii s Kladnem a navíc získalo do svých řad elitního obránce, centra i střelce. Vstup do sezony měli Jestřábi
pomalejší, ale po první polovině soutěže se pohybovali mezi prvními čtveřicí. Bohužel
od prosince jakoby pomalinku docházel dech a do play-off se Prostějov probojoval až
ze sedmého místa. V něm čekal druhý tým základní části VHK Robe Vsetín a jestřábí letka
i přes papírové předpoklady sahala po vysněném semifinále. Nakonec to ale stejně jako
v předchozích třech sezónách po sobě ani napočtvrté nevyšlo a semifinálová brána druhé nejvyšší soutěže tak zůstala Prostějovu i po šestnácti letech zapovězena. Ve spolupráci s marketingovým manažerem LHK Jestřábi Štefanem Žigárdym vám Večerník přináší
ještě jedno závěrečné ohlédnutí za uplynulým ročníkem.

19040510427
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Většina dospělých chodí celoročně
do práce a přes léto má nárok často
jen na pár týdnů dovolené. Děti jsou
v tomto ohledu ve výhodě, protože
mají volno celý červenec a srpen. Bohužel se doba změnila a místo toho,
aby drobotina chodila do přírody,
koupat se nebo jen tak ven s kamarády, mnohdy tento čas tráví u počítačů, tabletů a mobilů. Pokud však
svým dětem, případně vnoučatům
budete přes léto věnovat jen trochu
času, můžete to změnit. Ptáte se jak,
třeba takto...
Vyhraďte si každý den chvíli na zábavu se svým dítětem. Ať už budete
běhat skrze zavlažovač trávníku za horkého odpoledne, nebo ležet venku na
dece a počítat hvězdy, udělejte každý

Léto už je za dveřmi. A víte, co to znamená? No přeci dovolenou! Mnoho lidí si pod tím pojmem představí vegetování na pláži s nohama nahoře, nekonečné máchání v moři
či cestování po památkách. K tomu, abyste si léto užili, ale
samozřejmě nemusíte vyrážet do dalekých krajů za exotikou. Můžete si jej užít i v pohodlí domova. Tipy, jak si plnými
doušky vychutnat horké sluneční paprsky, vám nyní přináší
následující tematická strana PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku...
Texty připravila:
Tereza Machová
den aspoň jednu věc, abyste si to spolu
užili a sblížili se.
Omezte stres a užívejte si života.
Děti vnímají vaši náladu. Jestliže jste ve
stresu, budou ve stresu také. I přesto že
vás práce rozčiluje, snižte svůj stres. Váš
pozitivní přístup totiž vytvoří ve vašem
domově atmosféru plnou klidu a štěstí.
Povzbuďte dítě, aby toto léto zkusilo
něco nového. Není lepšího času než v
létě, kdy se můžeme v něčem nimrat,
experimentovat a tvořivě si hrát. Možná
by rádo zkusilo jízdu na koni, psaní krátkých příběhů nebo hrát frisbee. Ať jde
do toho. Nové činnosti podporují vývoj
mozku a budují soustředění, zvládání
frustrace a ovládání impulzů.
Striktně omezte technologii na určitý čas během dne. Když se děti nudí a
venku je horko, čas u obrazovek je způsobem, který spolkne veškerý jejich čas.
Čím více však omezíte čas u obrazovek,
tím lepší budou děti v hledání tvořivých činností a tím méně vás budou
otravovat, že se chtějí dívat na televizi
nebo hrát počítačové hry.
Zaveďte během dne pevný čas na
čtení. Knihy podněcují představivost
a poskytují dětem alternativu vůči obrazovkám. Když čtete svému dítěti, budujete u něj lásku k příběhům a knihám
a ta nastartuje touhu po vlastním čtení.
Naplánujte několik báječných rodinných vzpomínek. A to když nemáte
peníze nebo čas odjet na dovolenou.
Například kupte sadu na badminton
a uspořádejte o víkendu turnaj pro své
přátele a rodinu a zakončete jej piknikem „co dům dal“. Nebo vyrazte kempovat, běžte na túru, chytejte světlušky,
opečte si buřty. Možností je spousta.
Nakonec v posledním týdnu prázdnin vytiskněte všechny fotky z léta a
vyrobte si z nich prázdninové album.
Pokud tohle budete dělat každé léto, vytvoříte si vzácné rodinné dědictví.

Vìnujte pøes léto èas i svým dìtem

2TQUV÷LQX & KAM NA DOVOLENOU

Pondělí 8. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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„Z omamných látek mám strach. A teï ještì vìtší,“VYĘħLOVHMHGHQ]HçiNĢ
PROSTĚJOV Speciálně upravená a vybavená stříbrná vla- původní reportáž
ková souprava dorazila uply- pro Večerník
nulý čtvrtek na hlavní nádraží
v Prostějově, kde ve svém inte- Nikola
riéru nabídla 5D projekci, která FILIPENSKÁ
ukazuje hrozby závislostí a vede
k zamyšlení o hodnotě lidského zdraví. Vnitřní design vlaku svou
konstrukcí odpovídal křehkosti a genialitě lidského těla i kontrastoval s vnější „ocelovou agresí“. Nejsložitější živý stroj, lidské tělo,
v kombinaci s nejmodernější technologií se jeví jako ideální spojení pro tento interaktivní projekt zacílený na lidské smysly.

Těmito a dalšími otázkami se zabývá
návazný program ‚To je zákon, kámo!’,
který navazuje na ‚vlakový příběh’. Žáci
sledují tento příběh z nové perspektivy
policejních týmů. V rámci soutěžení
jednotlivých skupin se dozvídají více
o okolnostech vzniku drogové závislosti,
možnostech její léčby i rizicích trestně
právních následků. Cílem programu je
prohloubit diskusi o rizicích závislostí, zvýšit u cílové skupiny motivaci ke
zdravému životnímu stylu a zároveň
zvýšit povědomí o trestněprávní odpo„Jak co nejúčinněji odmítnout drogu, hranice mezi přestupkem a trestným vědnosti. Žáci navíc dostávají příležitost
co je legální a co už nezákonné, kde je činem, jak se liší krádež od loupeže? uvědomit si, že problematika drog není

záležitostí vzdálenou, ale mohou se s ní
setkat i ve svém nejbližším okolí,“ nechal
se slyšet Pavel Tůma, autor projektu.
„Vlak je tady u nás již potřetí. Tuto aktivitu považuji za nesmírně důležitou
a zdařilou. Když jsem jej navštívila
zcela poprvé, musím říci, že na mě
projekce hluboce zapůsobila. Zcela jistě se k ní vrátíme opět v příštím roce,“
uvedla náměstkyně primátora Alena
Rašková, která u této spolupráce stojí
od samého začátku.
Šedá souprava o šesti vagonech byla
přistavena na koleji hlavního vlakového
nádraží. Večerník si měl možnost vlak

Foto: www.prostejov.eu

projít a seznámit se tak s programem
doplněným o jednotlivé části skutečného příběhu promítaného na plátně. Děti
se mohly podívat na vrak nabouraného

Jarní „aprílová“

SOUTĚŽ

PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

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
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PROSTĚJOV V letošním roce se
Mateřinka uskutečnila ve třinácti
městech České republiky a Prostějov byl jedním z nich. Během
letošního ročníku se na pódiu
Městského divadla vystřídaly ve
dvou etapách dětičky ze třinácti
mateřských škol z celého regionu. „Původně jsme počítali dokonce se čtrnácti vystoupeními,
Mateřská škola Kralice na Hané
se ale bohužel týden před akcí
omluvila a odhlásila ze soutěže,“ konstatoval Tomáš Jachník,
dlouholetý hlavní organizátor
Prostějovské Mateřinky.
Večerník se na dětská vystoupení,
která se nesla v duchu zpěvu, tance
i hereckých představení, zašel podívat uplynulý čtvrtek odpoledne.
A to konkrétně do druhé etapy, kdy
se představily děti ze školek v Du-

banech, Klenovic na Hané, Němčic
nad Hanou, Čechovic, Kostelce na
Hané a ze Speciální mateřinky v Komenského ulici v Prostějově. Z města již dopoledne ozářily publikum
dětičky z MŠ Raisova, Dvořákova,
Moravská, Fanderlíkova, A. Krále,
Šárka a Hanačka.
„Rád bych na pódiu tohoto krásného secesního divadla přivítal nejen
děti, ale v hledišti také všechny rodiče, sourozence, babičky, dědečky, strýčky a tety všech dnešních
účinkujících. Je mi ctí, že vás mohu
opět provázet tímto úžasným festivalem. Je dvacátý, tedy jubilejní,
což je naprosto nádherné číslo
i v souvislosti s tím, kolik práce odvedli za tu dobu organizátoři Mateřinky a kolik zde během dvou desítek let vystoupilo dětí. A zároveň
je potřeba ocenit i práci učitelek,
vychovatelek nebo tet z dětských
domovů, které vynaložily enorm-

ní úsilí a připravily děti k vystoupením beroucím nám všem dech.
Jsou krásná, roztomilá a vtipná.
Nedivím se, že Mateřinky jsou tak
hojně navštěvované a úspěšné,“
řekl moderátor letošní Prostějovské Mateřinky Michal Mucha.
I letos se Mateřinka uskutečnila
díky významné podpoře prostějovské radnice. „Když jsem v zákulisí viděl všechny děti, jak se
připravují na svá vystoupení a s jakým zápalem berou tuto akci, měl
jsem obrovskou radost a byl jsem
až dojatý. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří tuto nádhernou akci
vymysleli a po celých těch dlouhých dvacet let organizovali. Mám
velice rád tradice a zejména tuto
bude město Prostějov s radostí
vždycky podporovat,“ nechal se na
pódiu slyšet prostějovský primátor
František Jura. Jubilejní Mateřinku
si nenechala ujít ani jeho náměst-

auta, vězeňskou celu, na narkomanské
doupě a také na výslechovou místnost
používanou při výslechu, vše detailně
zařízené jako v dokumentu. „Moc se mi
to líbilo a drogy bych nikdy nebral, mám
z nich strach a teď po tomhle vlaku ještě
větší,“ svěřil se Večerníku žák základní
školy Tomáš Suchý. „Mně se to také moc
líbilo. Hlavně když nás zavřeli do vězeňské cely a mohli jsme si vyzkoušet, jaké
by to doopravdy bylo. Odpoledne sem
chci jít znovu ještě s rodiči,“ doplnila svého spolužáka Tereza Minxová.
Souprava REVOLUTION TRAIN je
300tunovým a 165 metrů dlouhým kolosem a zároveň médiem, jež vzbuzuje
zájem široké veřejnosti a otevírá nové
možnosti spolupráce v oblasti prevence.
Cílovou skupinou jsou žáci a studenti
všech typů škol a jejich učitelé. Jde především o děti a mládež ve věku 12 až 17
let. Další cílovou skupinou jsou rodiny
s dětmi a dospívajícími ve věku 10 až 17
let a další zástupci veřejnosti, kteří se zajímají o danou problematiku.
„Uvnitř vlaku se děti i dospělí mohli
seznámit s tím, jaká rizika s sebou nese
užívání drog. Jednotlivé vagony jsou
uzpůsobeny do podoby interaktivních
sálů, ve kterých je návštěvníkům promítán příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Děj je rozdělen
do několika sekcí. Po zhlédnutí každé
části příběhu a zvednutí plátna je divák
vtažen přímo do děje. Za plátnem je
nainstalována věrná kopie místa přímo
souvisejícího s děním v příběhu. Tím
je působeno doslova na všechny lidské smysly návštěvníka a zanechává to
v jeho povědomí reálný pohled na svět,
očima člověka pod vlivem alkoholu
a drog,“ poznamenal dále Tůma.
V posledním vagoně se účastníci programu setkali s preventistou Policie ČR
a se strážníky Městské policie Prostějov.
Ti s přítomnými diskutovali o riziku
spojeném nejen s užíváním drog, ale
i s požíváním alkoholu a kouřením tabákových výrobků. „V průběhu celého
dne prošlo unikátním vlakem na čtyři
stovky dětí a více jak padesát dospělých
osob,“ prozradila Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.

kyně Milada Sokolová. Po celý den
tak byla k vidění velice roztomilá
vystoupení dětí z mateřinek celého
prostějovského regionu. A všechna si vysloužila bouřlivý potlesk
zaplněného hlediště.
Prostějovská Mateřinka se jako
vždy natáčela na videozáznam, který si prohlédne porota v Nymburce, kde se 3. a 4. května uskuteční
celostátní finále. Kdo postoupí
z prostějovského oblastního kola,
tak není v tuto chvíli jasné.
Dodejme, že během celých dvaceti
let vystoupilo na Prostějovské Mateřince celkem 48 mateřských škol,
z toho šest bylo mimo prostějovský region. „Činí to více než 3170
dětí pod vedením okolo dvou stovek pedagogů a za shlédnutí desítky tisíc rodinných příslušníků malých účinkujících,“ ohlédl se zpět
v čase Tomáš Jachník, duše celého
projektu.
(mik)
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zjistili jsme

HOKEJISTA
Jiří MOŽNÝ

Foto: internet

NĚMČICE NAD HANOU V boji o udržení„A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS mohou nasadit fotbalisté FK Němčice nad Hanou
nečekaný trumf. Jejich posilou pro jarní část nejnižší krajské soutěže se stal Martin Pěnčík, kupodivu osmnáctiletý odchovanec prostějovských Jestřábů! Začínající profesionální hokejista strávil poslední dvě sezóny v Hradci Králové a pravidelně nastupoval v tamější
extralize juniorů. Zatímco na ledě si plní hlavně defenzivní úkoly, na trávníku se postavil do útoku po bok zkušeného Petra Kolečkáře.
„Má tady kamaráda, tak přišel na trénink a zaregistrovali jsme ho. Chce si udržovat fyzičku a pomoct nám v jarní části, v premiéře si vedl velice dobře. Je velice snaživý a líbí
se mi jeho přístup. Zkusili jsme ho v základu a nic nepokazil,“ prozradil kouč Němčic
Radovan Novotný, jak se dostal do jeho kabiny mladík s hokejkou a bruslemi.
Při rozsáhlejší marodce, kdy byli o víkendu mimo hru hned čtyři hráči včetně dlouhodobě zraněného středopolaře Michala Jiříčka, je každá posila o to významnější a

uvědomují si to i na jihu regionu. „Nemáme tady peníze, abychom kupovali hráče odjinud, jako se to děje v jiných oddílech, když má ale někdo zájem a myslí mu to fotbalově, tak jej rádi mezi sebou přivítáme. Každý takový hráč je pro nás velmi cenný,“ dodal
Novotný na adresu hráče, který letos sehrál čtyřiapadesát hokejových duelů s bilancí
pěti gólů a jedenácti nahrávek, o rok dříve naskočil do dvaačtyřiceti střetnutí a připsal
si v nich o jednu branku méně.

FED CUP &\NOLVWpRGVWDUWRYDOLQRYRXVLOQLĀQtVH]yQX
V PROSTÌJOVÌ:

Zápas s Kanadou
je vyprodaný
PROSTĚJOV Už tuto středu 10.
dubna nehrající kapitáni zveřejní
nominaci pro utkání fedcupové
baráže mezi Českou republikou
a Kanadou, které se bude hrát v
areálu prostějovského klubu 20. a
21. dubna. Jedna věc je však již jistá
– hrát se bude před vyprodaným
hledištěm.
„Lístky se prodaly během jediného
dne, fanoušci je rozebrali během čtyř
hodit. Tenistky budou mít na své
straně zaplněné ochozy, což je pochopitelně příjemná zpráva,“ prozradil
Večerníku Tomáš Cibulec, šéf projektu, za nímž stojí agentura Miroslava Černoška Česká sportovní, která
reprezentančí utkání tenisových týmů
zajišťuje.
Jisté je, že v české nominaci budou chybět Petra Kvitová a Karolína Plíšková.
Obě tenistky se v dostatečném předstihu omluvily, kapitán Petr Pála bude
vybírat z řady dalších hráček světové
stovky. Soupeřky můžou mít v nominaci bývalou finalistku Wimbledonu
Eugenii Bouchardovou a především
letos výborně hrající Biancu Andreescuovou.
Týmová soutěž se do Prostějova vrací
po osmnácti letech. V květnu 2001 se
zde hrálo daviscupové utkání České
republiky s Rumunskem. Duel tehdy
hostila hala Sportcentra DDM. (lv)
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RHODOS, PROSTĚJOV 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. Osmnáctým místem dal
o sobě v jednorázové Grand Prix
vědět Tomáš Bárta, na stejném
místě dojeli on i Karel Tyrpekl
v dílčích etapách třídenní International Tour of Rhodes.
Žluto-modrý tým odcestoval na pomezí Egejského a Středozemního
moře v kompletní sestavě, absentoval
pouze Wojciech Pszczolarski, jenž
se účastnil dráhového mistrovství
světa v Pruszkówě. Příprava probíhala podle plánu realizačního týmu,
závodníci najížděli velké objemy kilometrů, aby si vybudovali kvalitní
základ vytrvalostních schopností. Zároveň je už čekaly také první závodní
kilometry.
„Na Rhodu jsme byli už potřetí.
Jednak je tu ideální počasí a téměř
nehrozí, že by bylo třeba jen lehce
nad nulou, případně sněžilo, jako
tomu bylo minulý rok touto dobou
v Chorvatsku. Zároveň jsme byli již
poněkolikáté pozváni k účasti na mezinárodních závodech, které se zde
konají. Jsou výborně zajištěné, konkurence je zde veliká, ale zároveň jsou
svou obtížností přiměřené vzhledem
k tomu, že se jedná o první start,“ zdůvodnil cestu na jih sportovní ředitel
cyklistického oddílu Michal Mráček.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Vyhrát klíčový souboj o záchranu
rozdílem více jak o třídu? To je počin hodný silného potlesku. Přesně
takový kousek se povedl fotbalistům
Prostějova, kteří v sobotním duelu
Fortuna:Národní ligy deklasovali
Znojmo 5:1 a po dvanácti zápasech
bez úspěchu konečně vyhráli.
DEBAKL:
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Jeho svěřenci nejdříve absolvovali
jednorázové závody International
Grand Prix Rhodos kategorie UCI
1.2. Trať měřila téměř 190 kilometrů a nechyběla ani náročná stoupání.
A při premiéře v pozměněném složení se ukázali v dobrém světle. „Naši
závodníci si nevedli špatně, dokázali
spolupracovat a během závodu si
pomáhali. Až několik kilometrů
před cílem tempu pelotonu nestačili
Rugovac a Dolníček, kteří ale v jeho
průběhu odvedli dobrou práci. Rozhodovalo se v hromadném spurtu,
do kterého najížděl náš Tomáš Bárta na velmi dobré pozici, nicméně
se v posledních stovkách metrů
potýkal s křečemi, které jej vyřadily
z boje o pódium. Přesto osmnácté
místo v čase vítěze není špatným výsledkem,“ okomentoval Mráček ostrý

vstup do letošních bojů.
Prostějovská sestava absolvovala
ještě tréninkové kritérium a etapový
závod kategorie UCI 2.2 International Tour of Rhodes. V tomto klání
si nejlépe vedl Karel Tyrpekl. Velmi
dobrou výkonnost prokázal čtyřiatřicátým místem už v jednorázovce,
a v konečném pořadí obsadil šestatřicátou pozici, mezi „třiadvacítkáři“
byl celkově jedenáctý. „Dvakrát se
našim závodníkům podařilo v etapě dostat do top dvacet, v té první
Tyrpeklovi, v poslední Bártovi. Na
to, že to jsou skoro naši nejmladší
závodníci, se umí prosadit, což je
pozitivní. Nehodnotil bych ale ani tak
výsledky jako soustředění celkově,
splnilo svůj účel a myslím, že jsme na
sezónu dobře připraveni,“ pochvaloval si Michal Mráček, jenž současně

poznamenal, že šlo o první závodní
kilometry a do intenzity se kluci teprve dostávají, sezóna bude dlouhá.
Díky nim probíhá příprava závodníků na sezónu podle plánu.
Finišovala rovněž příprava mládeže.
Budoucí naděje TUFO-PARDUS si
splnily tréninkový plán na soustředění v Chorvatsku. V še pak vyvrcholilo v premérový start ina domácí
půdě, kterým byla Velká cena
Hlohovce, po níž následovala jarní
klasika Velká Bíteš – Brno – Velká
Bíteš. O tom ale až příště, kdy
také dojde na avizované představení kádru pro sezónu 2019.
„Za finanční podporu bych směřoval své poděkování statutárnímu
městu Prostějov, Olomouckému
kraji a dalším partnerům,“ vzkázal
Mráček.
(jim)
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Asi se shodneme, že jízda vlakem dodává přesunu
z místa A do místa B jinou podobu. Za ideální situace netrčíte v koloně, kocháte se krajinou a užíváte
si většího pohodlí než v autobuse. Nesmíte se ale
dopustit základní chyby – jet v pátek, navíc odpoledne. Nebo se řídit heslem, že zážitek nemusí být pozitivní, hlavně ať je intenzivní. Souhlasím, že vlakoví
dopravci nemohou vše ovlivnit, ale již na startu jsme
nabrali manko patnácti minut a cestou narostlo na
hodinu. Na tom by ještě nic zvláštního nebylo, to je
standardní zpoždění, s nímž každý cestující dopředu
počítá. Jenže z Olomouce do Prostějova nečekal ani
přípoj, proč taky, když další jede večer už za dvě hodiny. Takže zatímco podle jízdního řádu by celá operace trvala tři hodiny, realita byla téměř dvojnásobná. Mysleme ale pozitivně. V Praze se v sobotu běžel
půlmaraton a z Olomouce do Prostějova je to pěšky
právě jednadvacet kilometrů. Zatím si troufám pouze na desítku a dvojnásobná trať je pro mě příliš velkým oříškem, nyní mám ale motivaci. Příště už třeba budu připraven a místo čekání si trasu zaběhnu.
Buďme rádi za České dráhy, inspirují nás k pohybu.

Pro aktuální tým prostějovských hokejistů už ročník 2018/2019 skončil, pro některé dřívější nositele jestřábího dresu ale ještě nikoliv. Nejlépe je
na tom zatím pětadvacetiletý bek Karol Korím.
Mnohonásobný mládežnický reprezentant Slovenska odehrál před čtyřmi lety na Hané třináct
zápasů a do statistik se zapsal i třemi góly, jednou
nahrávkou a dvaadvaceti trestnými minutami, nyní
i díky jeho příspěvku proklouzla Nitra až do finále
slovenské extraligy. Právě odchovanec tamějšího
oddílu se vítěznou brankou podepsal pod triumf
v rozhodujícím sedmém semifinálovém mači proti
Zvolenu a průniku do nadcházející série proti Banské Bystrici. Půjde tak o reprízu boje o titul ze sezón
2015/2016, kdy Nitře vychytal titul Vlastimil Lakosil, a 2016/2017. O hodně jde i exprostějovským
hráčům ve druhé lize. Dominik Groh po premiérovém čistém kontu v extralize dospělých dovedl Moravské Budějovice až do finále proti Sokolovu, kde
však už nastoupit nemůže, na straně Západočechů
pak mají místo v sestavě Lubomír Kovařík i Matěj
Zadražil. Drama ještě neskončilo.

Před dvěma týdny jsem se tu zmiňoval nejen o neúspěšném výjezdu českých fotbalistů na slavné
Wembley, ale i o tehdy se teprve blížícím domácím
duelu s Brazílií. Zápas naštěstí neskončil ostudou,
ale jen přijatelnou porážkou. Před zahájením duelu
i po jeho skončení jsem se známými vedl několik
debat nad smyslem podobného střetnutí. Nehrálo
se o žádné body do tabulky a svaz ještě musel sáhnout hluboko do pokladny, aby si věhlasného soupeře mohl zaplatit. Ten pak byl natolik velkorysý
a zdvořilý, že nedopustil zesměšnění hostitele v podobě výrazného nášupu. Ztotožňuji se s pohledem,
že k podobnému souboji mělo dojít před patnácti
až dvaceti lety. Tehdy v národním týmu excelovaly
persony v čele s Nedvědem, Rosickým či Poborským a měli bychom alespoň naději být rovnocenným soupeřem „Kanárků“. Právě v tu dobu by takové měření sil dávalo smysl a mohlo jít o velkolepou
podívanou. Dnes má naše reprezentace problém
porazit Ázerbájdžán, o prohrách s Austrálií nebo
Ukrajinou ani nemluvě. Vypadá to tak na zbytečně
drahý špás a odklon od výkonnostních problémů.

Neúspěšné záchranářské drama až
do úplně posledního duelu 2. ligy žen
ČR 2018/2019 prožívaly volejbalistky TJ OP Prostějov. Jejich snaha udržet třetí nejvyšší tuzemskou soutěž
byla nakonec neúspěšná a po zopakování loňského pádu to definitivně
vypadá, že od příští sezóny budou
hrát pouze krajský přebor...
ĠÌ6/2

2

Pouze tolik bodů dovolili svému
soupeři z Holice v premiéře nové
sezóny první ligy nohejbalisté
Prostějova. Svěřenci kouče Beneše tak slavili na domácí půdě před
novou tribunu vydařený debut.
9ă52.

Å-(ð.2'$.'<þ
7ì,/,'e9(=028
5$'267=(+5<
'$/ðÌ0
'9$$'9$&(7,´
Takto si trenér Držovic JINDŘICH
SKÁCEL posteskl nad trojicí rozhodčích, kteří vedli utkání jeho týmu
v Horním Štěpánově.
.20(7$
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ZDENĚK HORÁK

Dlouholetou a výbornou tradici má v regionu poštovní holubářství. Po výsledkové stránce je nejzdatnějším členem tento
holubář z Výšovic, který s jedním ze svých
ptačích svěřenců vybojoval obrovský mezinárodní úspěch, když skončil stříbrný
na olympiádě v polské Poznani.
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

SÉRIE ZLOMENA, ODSKÁKALO TO ZNOJMO „Už to musel někdo odnést,“
„Děkujeme fanouškům za významnou
podporu,“ vzkazuje trenér Machala

PROSTĚJOV No konečně! V co doufal každý opravdový fanoušek
prostějovského fotbalu, se uplynulou sobotu proti Znojmu v jedenadvacátém kole Fortuna:Národní ligy stalo skutečností. Je vidět, že když
začíná být situace opravdu kritická, tým kouče Machaly umí zapnout.
Najednou tu byla radost ze hry, pilná střelba, krásné góly. Některé pasáže hry bez nadsázky připomínaly exhibici. Nakonec Jihomoravanům
nadělilo eskáčko pověstného búra, což si vysloužilo ovace příznivců,
kteří měli vstup na utkání zdarma. Je ale samozřejmě třeba zůstat realisty, Znojmo stále nepatří k lepší polovině mužstev a už v pátek je na
programu těžké utkání v Ústí nad Labem.

PŮVODNÍ reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
5VCXRąGFXÚMQRGO
Po čtyřech jarních porážkách v řadě byly
karty rozdané jasně. Předposlední sestupová příčka už nedávala šanci, kam dál
ustoupit, a přijatelným výsledkem bylo jen
jakékoli vítězství. Trenér Oldřich Machala
se musel popasovat s obvyklými limity
stran skládání sestavy, protože k běžnému
koloritu patří vykartovaní hráči. Tentokrát
měl pověstného stopku Biolek za čtyři
žluté a Janíček za vyloučení v závěru zápasu v Brně na Zbrojovce. Vzhledem k sotva
doléčenému zranění Pernackého byla
jasná stoperská dvojice, o pravém bekovi
bylo také jasno, Machynek se za příležitost
odvděčil vynikajícím výkonem. Na postu
defenzivního záložníka se osvědčil Vošahlík, kterému dělal parťáka ve středu zálohy
Polák, kraje obstarávali Píchal s Lutonským
a v útoku operoval staženější Koudelka
s hroťákem Kroupou.

8ÚXQL\¾RCUW
Vstřelit branku po čtyřiceti sekundách
hry je snem každého trenéra. Machalovi
jej splnil Píchal, který pohotově zasáhl
míč na tom pravém místě. Od této chvíle
bylo na hřišti v podstatě jedno mužstvo,
které si vytvářelo šance na soupeřově
polovině a brzy svoji aktivitu přeměnilo
v druhou branku. Teprve po čtvrthodině hry se začala hra opticky srovnávat,

i Znojmo se dostalo na dostřel domácí
branky. Do velkých šancí se ovšem hosté
nedostali, i když samozřejmě bylo jejich
snahou dát do poločasu aspoň kontaktní
branku. Tyto myšlenky zavrhl jednoznačně Slaninka, který přímo z rohu dokonale zaskočil brankáře Bučka. Úvodní
pasáže druhé půle patřily Znojmu, které
aspoň vstřelilo čestný úspěch. Eskáčko
odpovědělo, jak mohlo nejlépe, a další
dvě branky rozdávaly fotbalovou radost.
Znojmo pak v závěru nevyužilo ani penaltovou příležitost.

<¾UCFPÊQMCOåKM[
Už po čtyřiceti sekundách poslal míč do
vápna Lutonský, ve skrumáži se nejlépe
orientoval Píchal a po třech utkáních opět
rozvlnil síť soupeřovy branky – 1:0. Gólové oslavy si domácí po čtyřech minutách
zopakovali. Na Koudelkou rozehraný nepřímý kop rychle reagoval Kroupa, který
míč před obráncem nasměroval do sítě
– 2:0. O chvíli později vypálil z větší dálky
Polák, jenže těsně mimo. Ještě neuběhla
ani první dvacetiminutovka, když míč po
levé straně potáhl Koudelka, nacentroval
před branku, jenže Kroupovu hlavičku
pokryl Buček. Následně Píchal po přiťuknutí zprava pohotově pálil nad branku,
o něco lepší mušku měl Koudelka, jeho
střelu musel Buček vytáhnout na roh.
V poslední desetiminutovce úvodního
dějství se k vážnějšímu ohrožení domácí
branky dostal Šmehyl, míč po jeho hlavičce našel v rukavicích domácí gólman.
To se však nedalo říci o Bučkovi na druhé straně po rohovém kopu Slaninky. Na
dobře zatočený míč nedosáhl, ten skončil
na tyči, od níž putoval za záda hostujícího

smál se střídající
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Adam Ševčík
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Foto: Ivo Heger

brankáře – 3:0. V nastaveném čase ještě
Kuncovi z přímého kopu zmařil radost
Le Giang.
Hned po změně stran Kroupa sice z dorážky dopravil míč do branky, jenže byl pískán
ofsajd. O chvíli později Lutonského střelu
vz úhlu Buček vyrazil a následná Vošahlíkova dělovka orazítkovala břevno. V 66.
minutě Koudelka zprava nacentroval Lutonskému, jeho zakončení ovšem minulo
branku. To se nedá říci o následné střele
Vošahlíka, kterou neméně efektně vyrazil
Buček na roh. Čtvrt hodiny před koncem
zastavil před šestnáctkou Sus za cenu žluté
karty protihráče a z následného přímého kopu trefil přímo roh domácí branky
Šmehyl – 3:1. Radost hostí ovšem netrvala
dlouho. Po čtyřech minutách prosvištěl po
levé straně Lutonský, našel před bránou
Kroupu, který parádně zavěsil do pravého
horního rohu – 4:1. Deset minut před koncem střídal Kroupu Ševčík a již po dvou minutách se i on zapsal do střelecké listiny. Od
Vošahlíka dostal ideální přihrávku a z hranice šestnáctky zakončoval do takřka prázdné
branky – 5:1. Ale to stále ještě nebylo všechno. V poslední minutě se dopustil faulu ve
vlastní šestnáctce Schuster, míč si postavil
na značku pokutového kopu Kunca, jenže
Le Giang tentokrát vystihl stranu a rukou
míči zabránil v cestě do sítě.

<CLÊOCXQUVFWGNW
Pozoruhodnou osobní bilanci má trenér
Oldřich Machala. Jakmile totiž hraje proti
Leošovi Kalvodovi, ještě nikdy neprohrál,
a výjimkou nebylo ani sobotní utkání. Na
rozdíl od podzimu sice Kalvoda neseděl
přímo na lavičce, ve Znojmě je ve funkci
sportovního ředitele, což ale na vzájemné
bilanci obou fotbalových osobností nic
neměnilo. Druhou perličkou bylo rozhodování dámy s píšťalkou, kterou byla Jana
Adámková, pocházející z městské části
Prostějova Domamyslic, dnes žijící v Brně.
Narozdíl od podzimního duelu proti Vlašimi přinesla domácím více štěstí.

#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
Zřejmě to vypadá, že klub by měl oželet
příjmy ze vstupného, protože na stadionu Za místním nádražím po dlouhé
době i bez fandů hostí panovala skvělá
fotbalová atmosféra. Bez vydaných vstupenek bylo obtížné zjistit počet diváků,
zřejmě jich ale bylo ještě o nějakou stovku více než deklarovaných 720.

Utkání proti Znojmu dalo před domácím
publikem vyniknout brankáři Patriku Le
Giangovi. Úvod v novém dresu mu spoluhráči věru neulehčili, ale už na Zbrojovce
několika parádními zákroky držel prostějovské naděje na dobrý výsledek. Znojmo
si mnoho šancí nevypracovalo, ale některé přišly v pasážích, kdy šlo o udržení
vypracovaného náskoku. Svůj výkon pak
korunoval zneškodněnou penaltou, čisté
konto by si rozhodně zasloužil.

ƔƔ Střídal jste na posledních deset minut. Věřil jste, že se tak brzy
můžete zapsat do střelecké listiny?
„Jako útočník věřit musím, je potřeba se něčím chytit. Tento zápas
byl už ve fázi, kdy bylo rozhodnuto,
a z brejků jsme si vytvářeli šance.
Vošahlík mi dal krásný balón před
prázdnou bránu a stačilo jenom nastavit nohu.“
ƔƔ Co se během uplynulého týdne v kabině událo, že mužstvo
bylo jako vyměněné?
„Já jsem přišel v zimě, takže jsem
popravdě ani netušil, že ta série bez
vítězství je až tak dlouhá. Nedá se
vymlouvat na to, že jsme měli dosud
těžší soupeře. Teď jsme si prostě řek-

li, že už musíme doma bodovat a že
už to po těch dvanácti zápasech musí
někdo odnést. Odneslo to Znojmo,
a to dost tvrdě.“
ƔƔ Jaké jsou vaše dosavadní
dojmy z prostějovského angažmá,
které prožíváte spíše na lavičce?
„Je to samozřejmě pro mě těžké, při
příchodu do Prostějova jsem čekal,
že budu hrát víc. Situace je ale prostě
taková, jaká je, takže jsem o to raději, když se dostanu na hřiště a mohu
jakkoli týmu pomoci. Teď se mi podařilo dát gól, za což jsem rád, ještě
ke všemu ve vítězném utkání.“

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
„Zápas se mi konečně hodnotí dobře. Bylo nám jasné, že nás čeká
kvalitní soupeř, jeho výsledky hovoří za vše. Chtěli jsme po hráčích,
aby ukázali charakter, protože jsme měli už strašlivou sérii a výkony
nebyly takové, jak by měly být. Jsem rád, že jsme dnes ukázali charakter mužstva a zápas zvládli. První poločas jsme byli jednoznačně lepším týmem. Samozřejmě nám velmi pomohla rychlá branka, pak se
zápas vyvíjí úplně jinak. Vyhrávali jsme většinu osobních soubojů,
měli jsme brejkové situace, které jsme nedohráli. Třetí gól podle mě
rozhodl utkání. Už jsme byli hodně nakročeni ke třem bodům, ale
upozorňoval jsem hráče v kabině, abychom nepřestávali hrát, což se
také u nás stalo. Vypadli jsme z role, dostali jsme gól na tři jedna a některé šance Znojma jsme odvrátili. Čtvrtý gól byl pojistkou. Kluky
musím pochválit za velmi dobrý kvalitní výkon. Body jsme potřebovali a věřím, že půjde o odrazový můstek k lepším výsledkům.“

5 :1
21. kolo FNL

(TCPVKwGMi674/#VTGPÆT5%<PQLOQ(-
„Doufám, že se z tohoto zápasu trochu ponaučíme. Pro nás
to byla po zápasech, které jsme teď odehráli, docela velká facka. Věděli jsme, že Prostějov má dobrý tým, zmiňoval jsem to
i v médiích, že mají určitě tým na vyšší postavení v tabulce. Hráče
jsme na to upozorňovali. Přijde první minuta, z naší strany nesoustředěnost a prohráváme 0:1. Ve čtvrté minutě prohráváte
0:2, samozřejmě hlava a psychika hráčů jsou okamžitě dole.
I když jsme se snažili, bylo to v prvním poločase na kontaktní
branku málo. Před přestávkou jsme dostali smolnou branku, kdy
se míč odrazil od břevna brankáři do zad a do brány. Se stavem
0:3 se těžko něco dělá. Snažili jsme se o přestávce kluky podpořit, dali jsme na 3:1 a měli nějaké šance na kontaktní gól, jenže
v momentě jsme dostali na 4:1 a bylo po zápase. Soupeř byl od
prvních minut jednoznačně lepší, šel za vítězstvím víc než my.“

1. SC Znojmo FK

Lutonský

Slaninka

Tomáš KALÁB
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1. SK Prostějov

PROSTĚJOV Do Prostějova přišel na sklonku zimní přestávky
jako střelec pro posílení útoku,
zápas na Žižkově mu ale nevyšel,
stejně jako celému týmu. Od té
doby Adam Ševčík (na snímku)
čekal na svou příležitost, která se
objevila deset minut před koncem
sobotníhio utkání se Znojmem.
Na hřišzti vystřídal dvojnásobného kanonýra Kroupu a i on se brzy
zapsal do střelecké listiny.

Helísek

Šmehyl

Oldřich
MACHALA

František
ŠTURMA

Kunca
Lé Giang

Schuster

Kroupa

Polák

Harmon

Cuković
Buček

Conner
Sus

Vošahlík

Píchal

Branka: 1. Píchal, 5., 79. Kroupa, 41. Slaninka, 83. Ševčík
Střely na branku:

5

Rohové kopy:

Avdić

Cihlář

Machynek

Střely mimo branku:

Machalík

Koudelka

10
5

PROSTĚJOV

Mudra

5 :1

ZNOJMO

Branka: 75. Šmehyl

( 3 :0)

Rozhodčí: Adámková – Dresler, Dohnálek.

Žluté karty: 63. Koudelka, 74. Sus
Střídání: 55. Pančochář za Píchala, 81. Ševčík za Kroupu, 84. Žikol za Koudelku

Střely na branku:
Diváků: 720

Střely mimo branku:

2

Rohové kopy:

Žluté karty: 35. Machalík, 54. Conner
Střídání: 46. Beganović za Helíska, 59. Kuffour za Cihláře, 72. Teplý za Harmona

5
3

Pondělí 8. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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Tento hbitý ofenzivní záložník měl v Brně stopku nikoli kvůli
zranění či karetnímu trestu, ale na základě dohody
obou klubů, když v zimě právě ze Zbrojovky na Hanou dorazil. A svou energii nastřádanou předchozí
neděli využil v zápase se Znojmem. Stál u zrodu
první branky, která odstartovala prostějovský gólostroj. Nebál se ani zakončení, byť nepřesného, a hlavně
vypracoval čtvrtý gól pro Kroupu, který definitivně
rozhodl o osudu utkání.

JAN
VOŠAHLÍK

8

Prostějov opustil sestupové místo, záchranářské boje pokračují

PROSTĚJOV Cokoli si představujete pod slovy„mávnutí kouzelným
proutkem“. Přesně toho byli ve fotbalovém provedení svědky diváci
na stadionu SCM Za Místním nádražím v Prostějově, kde o sobotním
odpoledni hostilo eskáčko Znojmo. „Děkuji divákům za podporu,
kterou jsme po celý zápas pociťovali. Domácí prostředí nám k našemu výkonu velmi pomohlo a všichni jsme za to našim fanouškům
vděční,“ neopomněl po zápase zdůraznit trenér Oldřich Machala.Ten
jasným vítězstvím alespoň na čas zažehnal spekulace o svém dalším
osudu na lavičce ambicióznějšího celku, než je aktuákní postavení.
To se po víkendovém dějství Fortuna:Národní ligy vylepšilo o jednu
příčku. Momentálně je Prostějov čtrnáctý, avšak od deváté příčky jej
dělí pouze tři body.

pro Večerník

ZNÁMKA
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ANDREW
CONNER
ZNÁMKA

Už není kam ustoupit. To bylo hlavní motto, které, byť nahlas nevyřčené, táhlo po celý týden kabinou i hlavami všech zúčastněných. Pád až na
patnácté, předposlední místo tabulky znamenal pověstné sáhnutí si na
úplné dno. Nemuselo tomu tak být,
kdyby... Jenže to nikoho nezajímá.
Příčinou určitě nebyly tři poslední

zápasy se silnými soupeři, z nichž si
eskáčko neodneslo ani bod.
Souboj se Znojmem byl zásadně
důležitý už jen proto, že i soupeř se
donedávna potácel v sestupových
vodách, a takové mače se vedou
o pověstných šest bodů. Své si do
situace na konci tabulky řekla razantním způsobem Chrudim, když
porazila Táborsko, a prokázala tím,
že rozhodně nehodlá být odevzdaným týmem odsouzeným k sestupu.
Stejně odevzdaným mužstvem určitě není ani eskáčko. Odhodlání
sice bylo znát v každém předchozím
zápase, ale před Znojmem povýšilo
do takřka otázky osobní prestiže.

FOTOGALERIE
klikni na
BYLI JSME
U TOHO

Najednou tu bylo vše, o čem trenéři
pořád dokola mluví v šatně, ale doteď bezúspěšně. Tlak do brány, hojná střelba, snaha zakončit jakýmkoli
způsobem. Jedno pak podmiňuje
druhé. Právě díky tomu padla rychle první a vzápětí i druhá branka.
S dvoubrankovým náskokem v zádech se zase úplně jinak hraje, hlava
je nahoře, balón najednou poslouchá, hráč si toho vůči soupeři mnohem víc dovolí.

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

aneb

pohledem karla kroupy

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
2TQVK5QMQNQXW
WåX×VGTÚ
Prostějov (tok) – V průběhu jarní sezóny čekají všechny účastníky
druhé ligy dva tzv. anglické týdny.
Z nich ten dubnový připadne na
příští týden, kdy v rámci 23. kola
hostí eskáčko Baník Sokolov. Po dohodě obou klubů se utkání odehraje
o den dřív, tedy již v úterý 16. dubna
ve stejný čas, a sice od 17:00 hodin.

www.vecernikpv.cz
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Foto: Ivo Heger

1-¦0-1
-#2+60#
„Začátek utkání byl konečně podle našich představ. Podařilo se nám dát rychlý gól,
soupeř asi zůstal ještě v kabině, nevím, ale tohle přesně pomůže, když na týmu leží pověstná deka, aby to z mančaftu spadlo. Motivace je stejná na každý zápas, ale věděli
jsme, že konečně nehrajeme s týmem z první pětky, že to je nám rovný mančaft. Chtěli
jsme na něj vlítnout, což se podařilo, dali jsme rychlé góly a pak diktovali tempo. Co se
týče mojí první branky, nemohu to říct na sto procent, ale v momentě rozehrání jsem
sebou trochu cuknul zpět, takže si myslím, že soupeřem reklamovaný ofsajd nebyl, ale
nelze to tvrdit. Po přestávce soupeř chtěl se stavem utkání něco udělat, my jsme chtěli
udržet aktivitu. Soupeřův gól padl ze standardní situace, když to hráč takhle pěkně
kopne, nelze s tím nic dělat. Ale jinak jsme měli zápas celou dobu pod kontrolou. Soupeř otevřel hru, takže se jim vzadu otevírala okna, prostoru na vstřelení dalších branek
bylo dost. Pět vstřelených branek hodně pomůže, ale nesmíme přestat pracovat. Musíme jet do Ústí s tím, abychom tyto body z domácího hřiště potvrdili.“
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

35

ZAHÁJILO ESKÁČKO VÍTĚZNÉ TAŽENÍ?

původní
zpravodajství

MINIŠPÍL

fotbal

„Zápasy, kdy vedete 3:0, jsou ošidné v tom, že mužstvo přestane hrát,
nám se to stalo. Dostali jsme branku,
kdyby Znojmo snížilo na 3:2, byli
bychom nervózní a báli bychom se
o výsledek. Podobně na tom byla
před týdnem Zbrojovka v závěrečných pasážích. Nám šlo o tři body,
které jsme museli urvat,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci trenér
Machala.
V pátek podnikne celá výprava, v níž
po delší době nebudou chybět vykartovaní hráči, dlouhou cestu na
sever Čech do Ústí nad Labem. Jak
upozorňuje lodivod Machala, Arma
má vynikající tým, který na podzim
dokonce krátce vedl tabulku. A venkovní zápas je vždy obzvlášť těžký.
Jak jej zvládnou jeho pěti brankami
nabuzení svěřenci, uvidí Večerník
naživo tento pátek 12. dubna od
18:00 hodin.

9SiWHNUiQRFHVWDGRÔVWtQDG/DEHPYHĀHU]iSDV
PROSTĚJOV Celý pátek věnován zápasu. Tak vypadá program prostějovských fotbalistů, kteří už ráno vyrazí
na dlouhou cestu do severních Čech.
Po obědě totiž mají naplánovaný odpolední klid a zápas s domácí Armou
má výkop večer v 18:00 hodin.
Ústecký klub má pro eskáčko zvláštní
příchuť. Bylo to totiž právě domácí vítězství nad tímto týmem, které v půlce září
znamenalo poslední tříbodový zisk až
do současnosti. Vítěznou trefu si připsal
ve čtvrté minutě nastavení Fládr, který

střídal dvě minuty před koncem řádné
hrací doby.
Ústecká Arma začala sezónu výborně
a do Prostějova přijela jako lídr tabulky.
Od té doby se pohybuje zhruba mezi
pátým a sedmým místem, ovšem stále
pokukuje o něco výš. „Baráž je to, co
tady neoficiálně zní. Byl by to dobrý
počin pro FK Ústí nad Labem. Věřím
tomu, že kádr je připraven tyto pozice
atakovat,“ zmínil na předsezónní tiskové konferenci výkonný ředitel klubu
Petr Heidenreich.

Z něj přes zimu odešli čtyři hráči, citelný
byl především odchod Martina Jindráčka. Na post Michala Leibla přišel Oliver
Janso (z Trnavy), dále tým posílili Matěj
Valenta (hostování ze Slavie), Michal
Šimeček (hostování z Teplic) a Václav
Prošek (přestup z Táborska).
Kouč Aleš Křeček měl před rokem s týmem úplně jiné starosti a to tým zachránit od sestupu. Letošní jaro začala Arma
výborně vítězstvím v Třinci, které však
doma nepotvrdila a s Vlašimí uhrála
pouze bezbrankovou remízu. Těžký zá-

pas absolvovala na hřišti zachraňujícího
se Žižkova, kde nejtěsnějším skóre vyhrála, doma ovšem stejným výsledkem
podlehla Českým Budějovicím.
O minulém víkendu dokázala uhrát
bezbrankovou remízu na Zbrojovce,
když hrála čtyřicet minut v oslabení
bez vyloučeného brankáře Tvrdoně.
Ústí v Brně nastoupilo v sestavě
Tvrdoň – Prošek, Brak, J. Peterka,
Janso – M. Bílek, Nágl, Valenta (53.
Lindr), Strada – Šup (63. Pimpara),
Miskovič (90+2. Matějka).
(tok)

Ü½NGJ
+<FJI>@IOM<>DENJPOTOJUµK<NTI@ENGJÜDOîEnÁ h
6,/1 PKJUJMIDG=M<IFµü-<OMDF)@$D<IB

6

Celkový počet branek, které
diváci viděli, i bodový rozdíl,
který byl v tomto utkání ve
hře.

*/26$9(Ġ(51Ì.8
TOMÁŠ KALÁB
Poněkud křečovité úsměvy a všudypřítomná, byť podpovrchová nervozita
svědčily o důležitosti utkání 21. kola proti Znojmu. Už v neděli po utkání
na Zbrojovce se objevily úvahy o volném vstupu, které se potvrdily ve středu.
„Klub otevře stadion všem fotbalovým fandům a patriotům s cílem získat
pro svůj tým co největší diváckou podporu,“ stálo v tiskové zprávě, a tento
tah se vedení určitě vyplatil. Je otázka, zda to bylo opravdu patriotismem,
nebo jen přirozenou reakcí zde na Hané využít jakékoli příležitosti, kdy je
něco zdarma. Hodně napjaté nervy měl předseda František Jura, na němž
bylo po zápase znát obrovské uvolnění. Jenže ještě není nic hotové, eskáčko
má před sebou dalších devět těžkých zápasů, v nichž musí dokázat, že má
na to obhájit druholigovou příslušnost.

3ŏ('3/$71e/(91ę
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PROSTĚJOV Na Žižkově jej nechali spoluhráči
na holičkách, takže úvodní zápasy v novém dresu neprožíval v nejlepším rozmaru. Postupně
ale začal brankář Patrik Le Giang (na snímku)
prokazovat své kvality, podržel tým na Zbrojovce a kulminací mohlo být čisté konto a vychytaná penalta proti Znojmu. To první nevyšlo, druhé ano, nejdůležitější ale byly tři body.

Tomáš KALÁB

yy Máte pro sebe vysvětlení pro natolik zlepšený výkon týmu, kterému jako by narostla
křídla?
„Já jsem už po prvním zápase, kdy jsme prohráli
na Žižkově, říkal, že toto mužstvo má určitě svoji
sílu a má na čem stavět. Jsem moc rád, že po těch
čtyřech nepovedených výsledcích jsme to konečně zlomili, toto vítězství jsme opravdu potřebovali
jako sůl. Dnes jsme to zvládli, myslím si, že i diváci
si přišli na své, byla to fantazie.“

(QVQ6QO¾w-CN¾D
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PROSTĚJOV Na levém beku dostal v zimě konkurenci v podobě
navrátilce Michala Zapletala, takže si zápas proti Znojmu v základní sestavě užíval. Navíc se Martinu Slaninkovi (na snímku) podařilo
dát velmi nevšední gól přímo z rohového kopu. Jak Večerník zjistil,
je to pro něj téměř rutina...
v mládežnických kategoriích i u mužů,
naposledy se tak trefil v Žilině. Takže
mi to tam z rohů dost padá.“
pro Večerník
yy Takže to je taková vaše specialitka?
Tomáš
„Dá se říci, že ano, pět branek jsem takKALÁB
to dal určitě.“
yy Přitom na rozehrávky rohových
yy Vstřelil jste už někdy takovou kopů příliš nechodíte?
branku?
„Právě teď nehrál ani Dyma Žikol,
„Takových gólů jsem dal už několik ani Michal Zapletal, takže jsem měl já

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

za úkol kopat standardní situace. Ty
předtím se mi nepovedly, ale jedna
tam naštěstí spadla, a byl to před koncem poločasu důležitý gól.“
yy Jak jste viděl tento nesmírně důležitý zápas ze svého pohledu?
„Šli jsme od začátku za vítězstvím,
bylo to myslím jasně patrné, vyhrávali
jsme každý souboj, sbírali jsme každý
odražený míč, a to je základ úspěchu.
Zaslouženě jsme vyhráli.“
yy Aby nezůstalo jen u ojedinělého
výsledku, je třeba v nastoupené cestě pokračovat...
„Doufám, že zlepšený výkon potvrdíme i v Ústí nad Labem. Zápas venku
budeme asi hrát trochu jinak, ale to na-

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

sazení tam nemůže chybět. Pak věřím,
že to zvládneme.“
yy Jak se vy sám cítíte na jaře co do
osobní formy a pohody?
„Teď jsem stál dva zápasy, pomohlo mi
to, dal jsem si věci v hlavě do pořádku,
a na hřišti to bylo vidět. Jsem rád, že
mi trenér dal opět šanci a myslím si, že
jsem ji využil.“

´
menicko

´
´
zapasove

fotbal

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
20. kolo: Třinec „B“ – 1.SK Prostějov
„B“ (sobota 13.4., 12.30, Částečka –
Jantoš, Folvarčný).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
20. kolo: Třinec „B“ – 1.SK Prostějov
„B“ (sobota 13.4., 10.15, Folvarčný –
Částečka, Jantoš).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – MLADŠÍ:
20. kolo: 1.SK Prostějov – Kroměříž
(sobota 13.4., 12.30, Buček – I. Antoníček, Mayer).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – STARŠÍ:
20. kolo: 1.SK Prostějov – Kroměříž
(sobota 13.4., 10.15, Mayer – Buček,
I. Antoníček).

MORAVSKOSLEZSKÁ
',9,=(l(16.c%p
11. kolo, neděle 14. dubna: Mostkovice – Brumov (10.00, Silný), Držovice
– Vlkoš (15.30, Běhal).

III. TØÍDA OFS
PROSTÌJOV, SK. „B“:
13. kolo, neděle 14. dubna, 15.30 hodin: Kostelec na Hané „B“ – Hvozd (sobota 13.4., 15.30), Plumlov „B“ – Čechy
pod Kosířem (sobota 13.4., 15.30, hřiště Krumsín), Brodek u Konice „B“ –
Zdětín, Přemyslovice – Protivanov „B“,
Ptení volno, Otinoves – Kladky.

PØEBOR OFS
PROSTÌJOV – II. TØÍDA:
16. kolo, sobota 13. dubna, 15.30 hodin: Brodek u Konice – Výšovice, Čechovice „B“ – Tištín, Nezamyslice – Určice „B“, Držovice – Vrahovice, Skalka
– Horní Štěpánov (hřiště Pivín), Vícov
– Vrchoslavice (neděle 14.4., 15.30, hřiště Krumsín), Dobromilice – Brodek u
Prostějova (neděle 14.4., 15.30).

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
18. kolo: Zvole – Smržice (sobota
13.4., 15.30, Štěpán – Matulík, Habermann), Jesenec volno.

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
18. kolo, sobota 13. dubna, 15.30 hodin: Otaslavice – Haná Prostějov (sobota 13.4., 15.30, Kryl – Šerý, Vachutka), Klenovice na Hané – Kovalovice
(sobota 13.4., 15.30, Lizna – Hruboš,
Lasovský), Želatovice „B“ – Mostkovice (Halenka – Dokoupil, Spurný),
Troubky – Němčice nad Hanou (Novák – Aberle, Šrejma), Pivín – Jezernice
(Sedláček – Borůvka, Dokoupil).

ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
18. kolo, neděle 14. dubna, 15.30 hodin:Kostelec na Hané – Slavonín (Šteier
– Drápal, Matulík), Beňov – Plumlov
(Krpec – Kreif, Štěpán), Protivanov –
Chomoutov (I. Antoníček – Petrásek,
Horák), Čechovice – Dub nad Moravou
(Kučera – Molík, Šebesta), Určice – Lipová (Konečný – Kološ, Januš).

FGP STUDIO
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
18. kolo, sobota 13. dubna, 15.30
hodin: Řetězárna – Konice (Šebesta
– Molík, Kučera).

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
20. kolo, sobota 13. dubna, 15.30
hodin: Kralice na Hané – Jeseník
(Heger – Sedláček, Petrásek).

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
22. kolo: Ústí nad Labem – 1.SK Prostějov (pátek 12.4., 18.00).
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nás dobře, pokutový kop viděl snad
jen pan rozhodčí. Penalta nám ale
paradoxně pomohla, kluci se zdravě
naštvali a převzali iniciativu,“ potěšilo
Ullmanna.
V úvodních pětačtyřiceti minutách se
mu zcela nelíbila úspěšnost osobních
soubojů, brzy po začátku druhé půle
už ale mohl být spokojenější. Martin
Paš sice ještě v první gólovce neuspěl,
ale brzy po něm se levačkou prosadil
Jaromír Krása. „Soupeř pak už jen nakopával a herně nepředvedl nic, my
jsme naopak hrozili z brejků. Roman
Kamený teď střídal a právě on dělal
domácím velké problémy, po rohu
měl na hlavě dokonce rozhodnutí,
Branky: 15. Fryčák z penalty - 49.
Krása. Rozhodčí: Bašný - Majer,
Spurný. Žluté karty: 90.(+3) Dittrich
– 70. Procházka, 90. Drešr. Diváků:
212. Sestava Konice: Vévoda – Blaha (78. L. Bílý), Ošťádal, Procházka,
Drešr – F. Bílý, Kořenovský, Širůček,
Krása (87. Rus) – Knoll (59. Kame-

PK 4:5

1:1
(1:0)
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„Takových zápasů zažijete málo. Bylo
to perfektní. A jsem také rád, že kluci
z dorostu zvládli porci obou zápasů a
kousli se. Je to skvělý vstup do jara a
jen tak dál,“ usmíval se Ullmann. (jim)

PROSTĚJOVSKO Program sedmnáctého kola skupiny „B“ I.B třídy Olomouckého KFS přinesl
jediné možné derby dvou regionálních zástupců. V sobotu odpoledne hostily Smržice, které nově od jarní části vede jako hrající trenér Ivo Zbožínek, tým z Jesence-Dzbelu. Kdo čekal
vyrovnaný boj, musel být v první půli notně v šoku. Domácí totiž svého soka jednoznačně
přehráli, hosté se soustředili více na řeči než na hru. A i když ve druhé půli hosté snížili, na zasloužené výhře Smržic to nemohlo nic změnit.

míč šel ale kousek vedle,“ upozornil na
blízkost zisku všech tří bodů.
I za dva byl ale rád, o čemž rozhodla
střelba z bílého puntíku. „Začali jsme
skvěle. Jara Vévoda má skvělý reflex a
první dvě penalty chytil, pak jsme ale i
my dvakrát nedali. Až v osmé sérii oni
dali tyčku a Roman Kamený se nemýlil. Jsme spokojeni,“ oddechl si.
Konice tak prožila úspěšný víkend, již
o den dříve si její dorostenci poradili
výsledkem 4:0 s Mohelnicí. A přímo
Ullmann zažil během dvou dní druhý
obrat, v sobotu byl totiž u penaltové
výhry Jesence nad vedoucí Olešnicí,
když ještě nedlouho před koncem
platil v „B“ skupině I.B třídy stav 1:4.

(4:2)

4:2

Zajíček – Poles, J. Tichý. Trenéři: Petr Ullmann a Petr Tichý st.
První poločas byl jednoznačně v moci
domácích, kterým skvěle vyšel vstup do
utkání. Po rychlé akci otevřel skóre již v 5.
minutě Kotlár a ve 25. to byl stejný hráč,
který uklidil únik Kišky po křídle a bylo
to 2:0. A byl to právě Kiška, který zaznamenal ve 37. minutě třetí branku. Čtvrtý
direkt do sítě hostů přišel po jejich vlastní
chybě o dvě minuty později, kdy se radoval
Luža. Hosté byli zcela bezradní a místo v
kličkách se vyžívali ve vzájemných nadávkách... O poločasové přestávce proběhla v
jejich kabině asi dost silná bouřka, neboť na
trávník vyběhl zcela jiný tým. Najednou to
přispěly k tomu, že jsme se uklidnili. Herně
jsme byli jasně lepší a v poločase zaslouženě vedli. Hráli jsme náročný fotbal, snažili
se o rychlý přechod za obranu, což se nám
dařilo. Další šance jsme ještě nedali. Ve druhé půli už se hra vyrovnala. Klobouk dolů
před Jesencem, jak se zvedl a ještě nám
zavařil. Má dobré standardky, což se znovu
ukázalo. My jsme i trochu odešli fyzicky a
bylo štěstím, že jsme nedostali třetí branku.
To by možná bylo ještě drama. Takto už
jsme si to pohlídali.“

žice ukázaly, jak se hraje o záchranu, naopak
z naší strany to byla tragédie a ostuda. Jsem
z toho špatný, musíme si sednout a leccos
si vyříkat. Není možné, abychom se místo
hry hádali a ukázali tam nedůstojné představení. Domácí mohli v poločase klidně
vést i o více branek. O přestávce jsme si řekli pár věcí, padla ostrá slova, ale začali jsme
hrát fotbal a nějak to z naší strany vypadalo.
Jediné pozitivum jsou naše dvě vstřelené
branky ze standardních situací. Domácím
bych se chtěl omluvit, mám ve Smržicích
hodně kamarádů a v sobotu jsem se styHodnocení trenéra Smržic
Hodnocení
děl... Nyní máme volno, a jak jsem říkal, kaIvo Zbožínka:
Petra Tichého:
ždý si musí sáhnout do vlastního svědomí.“
„Povedlo se nám dát rychlé branky, které „První poločas bych úplně vymazal... Smr(pk)

Jesenecké jakoby začalo bavit a na herním
obrazu se to projevilo. Slušná návštěva
sledovala vyrovnaný boj. Krev do žil vlila
hostům navíc branka Zajíčka zkraje druhé
pětačtyřicetiminutovky, a když v 74. minutě zužitkovali druhou standardní situaci
Polesem, bylo zaděláno na drama. Soubor
vedený hrajícím koučem Zbožínkem již
však nic takového nepřipustil. A tak v jarním derby se opět radovali domácí, kterým
tři získané body hodně pomohou v boji o
úniku ze spodních pater tabulky.

podzimního šampiona „B“ skupiny
Moravskoslezské divize žen vstoupily fotbalistky Držovic do jarních
bitev. Brumova se nezalekly a již ve
třetí minutě se dokonce ujaly vedení, domácí favorit ale ještě do pauzy
šesti góly skóre otočil. Druhý poločas již skončil remízou a v duelu
bohatém na přesné rány tak domácí
nakonec zvítězily 9:4.

DRU
9:4
&4ä
BRUMOV, PROSTĚJOV Na půdě

„Výsledek vypadá krutě, čekali jsme
ale, že tam nevyhrajeme. Tři čtyři
branky jsme inkasovali zbytečně po
velkých chybách, jsme ale i tak spokojeni. Čtyři branky proti prvnímu jsou
slušné a s hrou dopředu jsem spokojen, vždyť na podzim jich dostaly jen
pět. Musíme ale zlepšit obranu,“ ohlížel se po úvodním střetnutí trenér poražených Tomáš Jetel.
Velice jej potěšilo, že hráčky nic nevzdaly a bojovaly až do konce, svědčí o
tom tři vstřelené branky v posledních
deseti minutách. „Druhá půle byla o
sto procent lepší a s domácími jsme
v ní uhráli výsledek 3:3. Na týmy jen

těsně před námi by takovýto výkon
měl stačit,“ věří v brzkou bodovou
odměnu.
Na jihovýchodě republiky se tentokrát musel obejít bez možnosti střídání, na cestu se s ním vydalo jen jedenáct hráček. „Mohou za to zranění
i pracovní povinnosti, věřím ale, že za
týden to už bude lepší. Hodně mi chyběla stoperka, Brumov ale byl herně
lepší a projevila se jeho sehranost. V
některých okamžicích byl ale duel vyrovnaný a třeba vystřelit první gól bylo
fantastické, i když nám vedení dlouho
nevydrželo,“ bilancoval.
O nejbližším víkendu, do něhož

nedělním dopoledním duelem
právě proti Brumovu vstoupí i fotbalistky Mostkovic, přivítají hráčky
Držovic soupeře z Vlkoše. Ten je na
tom o šest bodů, ale jen jednu pozici lépe a domácí tak cítí šanci uhrát
slibný výsledek. „Věříme, že s ním
něco uhrajeme. Branky máme nyní
rozloženy mezi více hráček a celkově
se prezentujeme týmovější hrou, která nestojí jen na jedné hráčce,“ těší se
Tomáš Jetel na domácí premiéru roku
2019. (jim)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku najdete na
straně 27
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Branky: 6. Bednářová, 17. Frajtová, 21., 45. a 47. Jeřábková, 25.
a 44. Lišková, 70. Kořenková, 74.
Lysáková – 3. Benková, 81. Malinková, 86. Soares, 90. Hubáčková.
Rozhodčí: Popelák – Kolouch, Habanec. Sestava Držovic: Langerová
– Kostíková, Frömmlová, Gnipová,
Zbořilová, Valouchová, Soares, Hubáčková, Malinková, Benková, Čislinská. Trenér: Tomáš Jetel.

9:4
(6:1)
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Branky: 5. a 25. Kotlár, 37. L. Kiška, 39.
Luža – 49. Zajíček, 74. Poles. Rozhodčí:
Vachutka – Molík, Weisser. Žluté karty:
26. Klus, 71. Studený - 26. Ullmann, 61.
Žouželka, 74. Burian. Diváků: 180.
Sestava Smržic: Kollmann – Vařeka,
Gottwald, Tomiga, Studený – Kiška, Zbožínek, Klus, Verner – Luža (51. Kalandřík),
Kotlár. Hrající trenér: Ivo Zbožínek
Sestava Jesence: R. Burget – Žouželka
(74. Ošlejšek), Ullmann, Burian, Horák –
J. Burget (46. Laštůvka), Čížek, P. Tichý,

TJ
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Hodnocení hrajícího trenéra
Čechovic Lukáše Koláčka:

SK
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Hrající trenér: Pavel Růžička. chranářským starostem. My jsme chtěli
hrát zodpovědně s taktikou zezadu, ale
přístup hráčů mě trochu zklamal. Poprávu šli domicí do vedení, naše hra byla
„Vítězství dobré, ale výkon nebyl ideál- strnulá. O přestávce jsme si něco v šatně
ní... Byl to vyrovnaný zápas, který roz- řekli, ale bohužel jsme dostali druhý gól
hodla penaltová situace. Hosté jsou sice a bylo po nadějích. Naše šance jsme nave spodní části tabulky, ale u nás odvedli opak zahodili, volili jsme špatná řešení.“
%URGHN
kvalitní výkon a zaskočili nás. Nám navíc
X3İHURYD
4:2
k optimální formě něco chybí. Penalta?
(1:1)
Sokol
Byl to faul na Fialku a Palla uklízel k levé
8UćLFH
tyči.“
Branky: 26. Glauder, 74. Dostál, 76. Kud'XEQDG0RUDYRX lička, 86. Bundil - 41. Hejduk, 51. Halouzka. Rozhodčí: P. Drápal - Straka, Vojtek.
2:0
.RVWHOHF
(1:0)
Žluté karty: bez. Diváků: 200. Sestava
na Hané
Určic: T. Hýbl – Šnajdr (68. Kobylík),
Branky: 31. Pazdera, 71. Kadlec. Roz- Menšík, Frehar, Slezák – Zelina, Bureš,
hodčí: Rosskohl - Šafařík, Horák. Žluté Krajíček (78. antoníček),Hejduk – O. Hakarty: 52. Schvarz - 36. Mori, 65. Synek, louzka, Sosík (46. Kotlán). Trenér: David
67. Klimeš. Diváků: 147. Sestava Kos- Kobylík.
telce na Hané: Zelinka – Lužný, Chytil,
Hodnocení trenéra Určic
Móri, Holoubek – M. Klimeš – Keluc
Davida Kobylíka:
(67. Výmola), Hruban, Grulich, Vymazal (45. Patoraj) – Preisler. Trenér: Petr „My jsme nehráli špatně, ale bohužel
děláme chyby, které nás stojí výsledek.
Merta.
Poté, co jsme inkasovali, jsme stihli do
Hodnocení trenéra Kostelce na
poločasu srovnat a na začátku druhé ple
Hané Petra Merty:
jít do veden, ale třemi brankami v rych„Domácí mají kvalitní mančaft, v zimě lém sledu. Byla to důležitá škola.“
si stáhli pár hráčů a chtějí se vyhnout záHodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:

PROSTĚJOVSKO Úvod jara zastihl hráče Hané ve skvostné formě. Po Radslavicích si v 17. kole„A“ skupiny
I.B třídy Olomouckého KFS poradili i s Želatovicemi„B“ a z poslední pozice už ztrácejí jen bod na dvanácté
Němčice. Těm se naopak zatím moc nevede, když v derby proti Pivínu neudržely vedení a mají jen bod.
Zcela naprázdno vyšly jen Mostkovice doma s Troubkami, o čemž rozhodl jmenovec obávaného kanonýra
Martin Koller, naopak Klenovice na Hané nezaváhaly s Jezernicí a pojistily si třetí místo, Otaslavice se výhrou
v Radslavicích posunuly do nejlepší desítky.

Branka: 60. Palla (pen.). Rozhodčí: Habermaqnn - Samek, Jurčák. Žluté karty:
57. Petržela (68. Novák), 87. Vybíhal - 86.
Kantor, Diváků: 168. Sestava Lipové:
Holásek – Žilka, Takáč, D. Přikryl, Petržela (68. Novák) – Palla (90. Abrahám),
Horák, Drexler, A. Přikryl (46. Dostál) –
Jamrich (62- Pekař), Fialka (84. Vybíhal).

1:0
(0:0)

Lukáš Koláček: „Určitě jsme spokojení.
Vydařil se nám vstup do zápasu, už ve
druhé minutě jsme vedli, ale nechali jsme se tím jakoby ukolébat. Těsně
před přestávkou jsme sice skórovali podruhé,a le herně to nebylo úplně podle
našich představ, byly tam rezervy, ale
jednoznačné vítězství se počítá, přestože
domácí nám nedarovali nic zadarmo. O
přestávce jsme si něco řekli, zklidnili hru
a po třetí brance už definitivně dovedli zápas do vítězného konce. Tři body
bereme s pokorou. Vážíme si toho, kde
jsme.“

Kluci se snažili, bojovali a nezasloužili
si stejně jako v Klenovicích prohrát.
2:3
(2:1)
Pivín nehrál extra fotbal, jsou ale viPK:4:5)
dět zkušenosti starších hráčů, ať jde o
Branky: 42. J. Navrátil, 43. Kolečkář zpracování, první dotyk, výběr místa.
– 8. M. Svozil z penalty, 80. Trajer. Mohli jsme už mít přes dvacet bodů,
Rozhodčí: Januš – Majer, Winkler. nemůžeme se ale chytit.“
Žluté karty: 18. J. Navrátil, 63. Župka
– 3. Trajer, 39. Pospíšil. Diváků: 200. Hodnocení trenéra Pivína Jaroslava Svozila:
Sestava Němčic: Chmelař – Jarmer
(46. Frgál), M. Navrátil, Župka, Spi- „Prvních třicet minut jsme hráli dobller – Horák, J. Navrátil, Hrůzek, Dor- rý fotbal a rychle jsme se ujali vedení,
ňák (56. Vejvoda) – Kolečkář, Pěnčík. ještě jsme nastřelili tyčku i břevno. Pak
Trenér: Radovan Novotný. Sestava jsme ale přestali hrát svou hru, každý
Pivína: Fürst – Pospíšil, T. Vrba, Ma- si myslel, že je fotbalista a vymýšlel, z
koš, Frýbort st. – M. Bartoník (88. S. toho pramenily individuální chyby. Po
Vrba), M. Svozil, Novák (58. Hýbl), dvou takových jsme domácím nasadili
Valtr – J. Svozil ml., Trajer. Trenér: křídla, do té doby působili odevzdaně
a smířeni s osudem. Ve druhé půli
Jaroslav Svozil st.
Hodnocení trenéra Němčic
jsme chtěli co nejrychleji vyrovnat a
Radovana Novotného:
přeskupili jsme sestavu. Podařilo se,
„Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas, na víc jsme už ale neměli šance. VýPivín si drží sérii výher a s ním jde hru jsme si prohospodařili na začátku,
vždy o vyhecovanější derby. Prohrá- nešli jsme jí dostatečně naproti a nevali jsme z penalty, která asi nebyla, přidali jsme druhý gól. Penalty trénuale rozhodčí byl jiného názoru. Ještě jeme a věříme si na ně, s výkonem teď
do poločasu jsme dali dva góly a oto- ale nemohu být spokojen, toto utkání
čili skóre, do druhé půle jsme sáhli ke jsme měli zvládnout.“
TJ Sokol
kosmetickým úpravám sestavy, chtěli
-H]HUQLFH
bránit v bloku a snažit se o brejky. Sou2:4
(1:3) 7-6RNRO.OHQRYLFH
peři jsme dovolili dvě střely na bránu
na Hané
a z jedné z nich dal gól, my jsme neproměnili žádnou ze tří možností, jen Branky: 21. Simon z penalty, 82. Kuljsme dali z ofsajdu, kdy hráč i diváci hánek – 10. z penalty a 39. Všianský, 26.
tvrdili, že si pozici pohlídal. Z penalt Prášil, 70. César. Rozhodčí: Doležal
jsem měl obavy, nedáváme je a pro- – Šafařík, Matulík. Bez žlutých kahráváme, opět se nám to přihodilo. ret. Diváků: 115. Sestava Klenovic:

D. Pokorný – Frys, Liška, Cetkovský, – P. Zapletal. Trenér: Ivo Kroupa.
César – Zapletal (70. Spálovský), DaHodnocení předsedy
dák (75. Šlézar), Dreksler, Prášil (45.
Mostkovic Iva Kroupy:
Grepl) – Popelka (83. Drábek), Všianský. Zastupující trenér: Josef Popelka. „Hrál se nádherný fotbal, který se
musel divákům líbit, dlouho k nám
Hodnocení zastupujícího
nezavítal tak vyzrálý mančaft. Prvtrenéra Klenovic Josefa Popelky:
ní poločas byl vyrovnaný a soupeř
„Nálada je skvělá, co víc si v neděli maličko nebezpečnější, ve druhé
přát. (úsměv) Zvítězili jsme nad brz- půli jsme přidali a vytvořili jsme si
kým vstáváním i nad dobře připrave- spoustu šancí. Selhali jsme ale ve
ným soupeřem. Začali jsme velice ak- finální fázi a oni naopak z jediné
tivně a po krásném přenesení Césara pološance dali gól. Kluci bojovali,
na Zapletala jsme dostali výhodu po- dali do hry srdíčko a nemám jim co
kutového kopu. Penaltu proměnil s vytknout, jen koncovka byla velice
přehledem Všianský. Poté hosté srov- špatná. Je to velká škoda. Ztratili
nali také z penalty, ale my jsme se opět jsme tři body a ze dvou jarních závrhli do útoku a zaslouženě se trefili pasů máme jen jeden, přestože jsme
Prášil a opět kanonýr Všianský. Druhý jich mohli mít šest.“
6.5DGVODYLFH
poločas byl v naší moci a soupeře jsme
pustili už jen do jedné šance, kterou se
0:1
TJ Sokol
(0:0)
mu podařilo proměnit. Předtím ale
2WDVODYLFH
navýšil historickou hlavičkou ‚Bubla’
Branka:
46.
Kaláb.
Rozhodčí: Dokoupil
César a mohlo se slavit.“
TJ Sokol
– Bašný, Labaš. Bez žlutých karet. Divá0RVWNRYLFH
ků:
100.
Sestava
Otaslavic:
M. Hon (46.
0:1
).7URXEN\
(0:0)
Pírek) – Hrazdíra, Koudela, Vogl, Smékal
– Zatloukal, Drmola, Chvojka, Gerneš –
Kaláb, Nejedlý. Trenér: Jiří Hon.
Branka: 78. Koller. Rozhodčí: Winkler
Hodnocení trenéra
– Januš, Holinka. Žluté karty: 28. L. ZaOtaslavic Jiřího Hona:
pletal, 76. Hatle, 90. Karafiát – 26. Stoklásek, 70. Smolka. Diváků: 100. Sesta- „Do zápasu jsme vstupovali s nutností bova Mostkovic: Š. Karafiát – Hanák, dovat a především vylepšit herní projev,
Doseděl, Dadák, Kazda (60. Sekanina) který minulý týden nebyl nikterak oslnivý.
– Hatle, O. Zapletal, Krčal (35. Šlam- První poločas jsme si vytvořili tři stoprobor), L. Zapletal (88. Milar), M. Vojtíšek centní šance, které jsme ale bohužel nedo-

TJ Haná
3URVWđMRY
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„Tento zápas se mi velice líbil. Soupeř měl
sice optickou převahu, do gólových šancí
jsme jej ale nepouštěli a před oběma brankami jsme byli mnohem lepší. Navázali
jsme na minulé kolo a zaslouženě jsme
vyhráli. Kluci hráli poctivě dozadu a byli
velice nebezpeční, většinu šancí jsme proměnili. Počítali jsme, že v prvních kolech

Hodnocení trenéra Hané
Prostějov Daniela Koláře:

Branky: 17., 22. a 87. Gábor, 41. Zatloukal, 67. Čermák, 70. Dom. Holomek –
54. Král. Rozhodčí: Hruboš – Lasovský,
Spurný. Žluté karty: 56. Krupička, 58.
Čermák, 83. Trnavský – 70. Král. Diváků: 19. Sestava Hané: Marák – Jančiar
(70. Martinák), Trnavský, Čermák, M.
Kolář – Hladký, Krupička, Makowski,
Dom. Holomek (77. Jiří Novák) – Zatloukal, Gábor. Trenér: Daniel Kolář.

6:1
(3:0)

kázali proměnit. Na konci prvního poločasu se nám navíc ještě zranil gólman a my
jej museli nahradit hráčem z pole. Jindra
Koudela se s touto rolí porval víc než bravurně, o čemž svědčí udržená nula. Kvůli
pracovním povinnostem nás musel v průběhu zápasu opustit ještě David Gerneš,
tak doufáme, že se mu premiéra povedla...
Zápas jsme tak museli po gólu Michala
Kalába dohrát jen v deseti lidech. Musím
pochválit celý tým, bojoval do poslední
minuty a vydřel velmi cenné vítězství.“

Klenovice, Haná Prostějov ani „Metle“ nezaváhaly
).1đPćLFH
nad Hanou
7-6RNROY3LYtQđ

I.B třída skupina B

Branky: 2. Halouzka, 44. a 58. Haluza.
Rozhodčí: Frais - Štětka, Hruboš. Žluté
karty: 29. Stejskal, 80. Čtvrtlík, 80. Kubíček(všichni Olo). Diváků: 100. Sestava
Čechovic: Klimeš – Kupka, Zapletal, Haluza, Hanák – Frys (64. Běhal), , Lakomý,
Zacpal, Muzikant (79. Chmelík) – Matula
(69. Pospíšil), Halouzka (84. Valter).
Trenér:Lukáš Koláček.

0:3
(0:2)

„Do Plumlova jsme jeli s cílem získat
nějaký ten bod, tři považuji za fantastický výsledek, ze kterého máme velkou radost. Nastoupili jsme do zápasu s velkou
chutí, byli jsme hodně efektivní, což byla
odměna za snahu a nasazení. Myslím, že
tři body jsme získali zaslouženě. Z čeho
mám radost je naše defenzíva, soupeře
jsme pustili jen do jedné šance. Takové
vítězství potěší.“

Hodnocení trenéra Protivanova
Milana Pitáka:

du, je to znát. Spáčil, Hladký i Fabiánek
citelně chyběli. Debakl nijak extra řešit
nebudeme, jedeme dál.“

ale také ztráty Určic a Kostelce

jasná výhra Čechovic, penaltový triumf Lipové,

Drtivá kanonáda Protivanova v derby,

I.A třída skupina B

Branky:21. Musil, 42. Grmela, 45. a 89. Milar, 51. Sedlák. Rozhodčí: Matulík – Motal,
Labaš. Žlutékarty:70. Zabloudil - 83. Liška,
85. Sedlák. Diváků: 134. Sestava Plumlova:
Simandl – Vysloužil, Kutný, Ševcůj, Kiška
(75. Kratochvíl) - Bureš, Zabloudil, Hrstka,
Kyselý - Kotlán (82. Fajstl) - Chmelař (46.
Aujezdský). Trenér:Pavel Voráč.
SestavaProtivanova:M. Piták – M. Sedlák
ný), Paš. Trenér: Petr Ullmann.
(84. Janeček), Milar, Dvořák, Z. Pospíšil –
OMLUVA
Musil (78. T. Pospíšil), F. Pospíšil, Kropáč
V minulém vydání si zařádil aprílový (82. R. Sedlák), M. Pospíšil (65. Ĺiška), D.
tiskařský šotek, jehož příčinou zůstal Sedlák – Grmela. Hrající trenér: Milan
referát sportovního redaktora o utká- Piták.
ní konických fotbalistů v BohuňoHodnocení trenéra Plumlova
vicích, který vznikal až na hranici
Pavla Voráče:
uzávěrky, ukryt ve složce, přičemž na
straně se objevila stará zpráva z jed- „Výsledek neodpovídá celkovému pronoho zápasů ještě v podzimní části. jevu v utkání. De facot dva až tři góly
Než si toho zodpovědní editoři stačili jsme si dali sami, což hostům samozřejvšimnout, bylo po uzávěrce vydání a mě pomohlo. Pak jsme hru otevřeli,
já totiž neřeším, jestli prohrajeme o tři
nemilosrdně už se tisklo...
Za nedopatření se redakce Večerníku nebo o pět gólů. Bohužel se nám nedaomlouvá klubu, jejich příznivcům řilo proměnit šance, zato hostům tam
i všem čtenářům. A dnes se ještě k padlo vše. V Plumlově hrajeme s tím, co
je a když nám vypadnou tři lidi ze záklaúspěchu Sokola vracíme!

Branky: 27. a 83. obě z penalty Krása –
32. Kazár. Rozhodčí: Kopecký – I. Antoníček, Lizna. Žluté karty: 4. Oščádal,
7. Krása, 32. Procházka, 62. Kořenovský
– 26. Penc, 27. Mifka, 4ý. Kazár, 54. Zatloukal, 55. Toman, 62. Vykrutík. Diváků:
120. Sestava Konice: Vévoda – Blaha
(72. L. Bílý), Ošťádal, Procházka, Drešr
(58. F. Bílý) – Knoll (90. Ryp), Kořenovský, Širůček, Krása (90. Křesala) – Kamený, Paš. Trenér: Petr Ullmann.

2:1
(1:1)
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jenž věří i v přínos dvou nedávno nakoupených vířivek, které dále zlepší
regeneraci a na této úrovni představují
nadstandard.
(jim)
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I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

BOHUŇOVICE, PROSTĚJOV
Vůbec první porážku v soutěži
způsobili fotbalisté Konice vedoucímu týmu „A“ skupiny I.A třídy
Olomouckého KFS. Na půdě Bohuňovic sice tým Petra Ullmanna
předminulou neděli po půli prohrával, když soupeře dostal do vedení pokutový kop, po přestávce ale
dokázal rychle vyrovnat a následně
zvládl i napínavou penaltovou přestřelku, kterou rozhodla až osmá
série.
„Utkání musím hodnotit kladně. Na
klucích byla vidět obrovská snaha,
utkání bylo fyzicky i psychicky nesmírně náročné. Nevyvíjelo se pro

prvních kol jsem měl velké očekávání
a zatím nám úvod bodově vychází na
jedničku. Mile mě překvapilo, jak dobře jsme na tom kondičně, kluci zápas
odmakali až do konce. V létě nejsme
schopni trénovat naplno, v zimě ale
byla docházka na vysoké úrovni. Z
mužstva cítím velkou sílu,“ těší se i na
další kola.
Nejbližším soupeřem aktuálně čtvrtého celku soutěže bude SK Řetězárna, v České Vsi se bude hrát v sobotu
od půl čtvrté odpoledne. „Čeká nás
velice těžký zápas. Na podzim jsme s
nimi prohrávali a otočili až po standardce, navíc nás čeká nejdelší cesta, kdy v
autobuse strávíme dvě hodiny. Domácí
hrají nepříjemný důrazný fotbal a musíme tak nepodlehnout euforii, ale poctivě se připravit,“ nabádá Petr Ullmann,

Konice si v Bohuňovicích
vyšlápla na lídra!

jsme pak měli trochu štěstí, ale závěr
jsme si pohlídali,“ liboval si šéf konické
lavičky.
Základní jedenáctka se mu víceméně
ustálila, když oproti minulému duelu
sáhl pouze k jedné změně a místo Fanu
Bílého postavil hned od první minuty
Romana Kameného. „Máme ale stále
úzký kádr, teď se nám ještě zranil Jara
Rus. A potřebujeme pozvednout dorost, který nám prohrál 0:5 v Nových
Sadech. Budeme se ale soustředit hlavně na jeho domácí zápasy, teď jsme
právě pro ‚áčko’ šetřili Paše i Ošťádala,“
podotkl.
Navýsost je naopak spokojen se zimní
přípravou, právě jí přikládá velký podíl
na nynějších výsledcích. Stejně jako
před rokem se Konici daří po slabším
podzimu výrazné jarní procitnutí. „Od

Konice září, v domácí
premiéře zdolala Chválkovice

první pokus Jaroslav Vévoda úspěšně
vyrazil a potvrdil tak svou úspěšnost v
těchto duelech.
„Utkání bylo hodně náročné, ale mělo
velice slušnou úroveň. Oba týmy chtěly
hrát fotbal a my jsme začali aktivněji.
Snažili jsme se hrát po zemi přes lajny
a padl z toho první gól, kdy se Roman
Kamený vrhl neohroženě mezi stopery
a ti jej sestřelili,“ popsal Ullmann události předcházející změně skóre na 1:0.
Vyrovnání měla na svědomí konická
chyba při autovém vhazování, rychlý
brejk a faul ve vápně, po změně stran
se ale trpělivost vyplatila a v poslední
desetiminutovce se za obranu vydal
Martin Paš, načež byl i on poslán nedovoleně k zemi. „Předtím jsme přežili
obrovskou šanci soupeře, kdy Jara chytil jistý gól z malého vápna. Při penaltě

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

KONICE, PROSTĚJOV Před týdnem se fotbalistům Konice podařilo
jako prvnímu týmu letošního ročníku „A“ skupiny I.A třídy uštědřit
porážku suverénnímu lídrovi z Bohuňovic, o právě skončeném víkendu pak svěřenci Petra Ullmanna
potvrdili skvělou jarní formu proti
druhým Chválkovicím. Rázem jsou
tak zpět v boji o absolutní čelo, na
medaili už ztrácejí jen bod, na stříbro a potenciální postupovou pozici
body čtyři.
V domácí soutěžní premiéře roku 2019
sehrály ústřední roli pokutové kopy.
Konice zahrávala dva a zásluhou stále
ještě devatenáctiletého Jaromíra Krásy
oba zužitkovala. Hosté dostali tuto výhodu jednou a nadvakrát si při ní poradil exligista Tomáš Kazár, když jeho

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

PROSTĚJOVSKO Trio Lipová, Čechovice, Protivanov pokračuje ve vítězné jarní jízdě. Také v 17. kole I.A třídy,
skupiny „B“ tOlomouckého KFS yto celky nezaváhaly, když vedoucí tým celé soutěže zdolal díky pokutovému
kopu Sebastiana Pally Kojetín, jeho nový hlavní pronásledovatel si po jedné brance Filipa Halouzky a dvou zásazích Petra Haluzy poradil s Chomoutovem a třetí do party doslova exceloval v Plumlově, když pro sebe okresní
souboj urval poměrem 5:0. Nevedlo se naopak Kostelci, jenž nečekaně padl u posledního Dubu 0:2, a Určicím,
které nedokázaly bodovat v Brodku u Přerova.
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musíme nasbírat body, abychom měli
šanci na záchranu. To se nám povedlo, za
což jsme rádi, a jedeme dál. Všichni nás už
odepisovali, dotáhli jsme se ale a máme o
co hrát.“
(jim)

KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:
12. kolo: 1.HFK Olomouc – 1.SK
Prostějov (neděle 14.4., 11.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu!

OKRESNÍ PØEBOR
0/$'h©&+l.µ
13. kolo, sobota 13. dubna, 10.00
hodin: Lipová – Přemyslovice, Kostelec na Hané – Výšovice, Mostkovice –
Nezamyslice „B“, Určice – Smržice „B“
(12.30), Horní Štěpánov – Vrahovice
(neděle 14.4., 10.00), Ptení – Otaslavice (neděle 14.4., 10.30).

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%250/$'h©&+l.µ
18. kolo, sobota 13. dubna: Zábřeh
– Konice (11.45, Straka), Nové Sady
– Čechovice (12.00, Grečmal), Olšany – Mohelnice (9.00, Petrásek), Černovír – Nezamyslice / Němčice nad
Hanou (neděle 14.4., 14.15, Winkler).

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%2567$5h©&+l.µ
18. kolo, sobota 13. dubna, 10.00
hodin: Zábřeh – Konice (Straka),
Nové Sady – Čechovice (Grečmal),
Olšany – Mohelnice (10.30, Petrásek), Černovír – Nezamyslice / Němčice nad Hanou (neděle 14.4., 12.30,
Winkler).

SpSM – U12 JIH:
18. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka
Brno (sobota 13.4., 14.00).

SpSM – U13 JIH:
18. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka
Brno (sobota 13.4., 14.00).

MORAVSKOSLEZSKÁ
l.296./,*$8
26. kolo: 1.SK Prostějov – Hodonín
(neděle 14.4., 11.45, Kouřílek – Sedláček, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
l.296./,*$8
26. kolo: 1.SK Prostějov – Hodonín
(neděle 14.4., 10.00, Sedláček – Kouřílek, Ol KFS).

.5$-6.6287¨l
DOROSTU, SK. „B“:
16. kolo, sobota 13. dubna, 13.00
hodin: Lipník nad Bečvou – Protivanov / Brodek u Konice (Konečný), Pivín – Němčice nad Hanou / Brodek u
Prostějova (OFS), Plumlov – Bělotín
(neděle 14.4., 10.00, Dokoupil), Otaslavice – Nezamyslice (neděle 14.4.,
OFS).

.5$-6.6287¨l
DOROSTU, SK. „A“:
16. kolo: Bohuňovice – Olšany (sobota 13.4., 11.00, Chládek).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
18. kolo, sobota 13. dubna: Určice
– Haňovice (10.00, Majer), 1.HFK
Olomouc „B“ – Čechovice (12.00,
Hrbáček), Konice – Chomoutov (neděle 14.4., 10.00, Kašpar).

´
menicko

´
´
zapasove
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KOLA

2.5(61«3ą(%25SRGOXSRX9HêHUQËNX

ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

,#-7$-4#61%*8ª.

Zkušený třicetiletý útočník Sokola Brodku u Prostějova musel v sobotním
večeru poručit asi hodně kořalek... Byl to totiž on, kdo v 90. minutě utkání proti
čechovické rezervě vstřelil vítěznou branku! V tradičně divokém utkání svého
mužstva tak vrátil Sokolu vedení v nejzažší moment, odvrátil penaltový rozstřel,
na který už se diváci chystali, a hlavně získal pro svůj celek všechny tři body. A
tak není divu, že byl hrdinou večera. Možná i proto trenéři nebrali telefon, neb
vyspávali...

KOLA

SM LÍK
6,*140ªi6ö2018
Lídr nejvyšší okresní soutěže válí. Tým předvádí dobrý fotbal, je vidět, že na
poměry regionální soutěže mají hráči hodně v nohách. Nicméně jejich kvalita
je hodně dobře ukryta před veřejností... Proč? To je nám záhadou. Večerník se
snaží několikátou sezónou s vedením ododílu, trenéry či hráči komunikovat,
leč přes jistý klubový zákaz to nejde. A to ani přest, že redaktor zdolá několik
desítek kilometrů a dojede až za nimi. Ne, „bobřík mlčení“ platí...

PROGNÓZA NA 16. KOLO
aneb Večerník předpovídá
Jiskra Brodek u Konice VS. FK Výšovice
Rozjetá Jiskra zatím na jaře neztratila ani bod a doma bude
chtít na výbornou šňůru navázat. Výšovice ale nalézají svou
herní tvář a kůži určitě nedají zadarmo.

6KR
8GéGTPÊMW

(-5MCNMC6,*QTPÊiV÷R¾PQX
VS.
Skalka naopak nezačala sezónu nejlépe a doma bude hostit
lídra tabulky. Hosté sice se štěstím přetlačili Držovice, ale ve
Skalce by měli bodovat.

6KR
8GéGTPÊMW

5QMQNèGEJQXKEG$6,6KwVÊP
VS.
Rezerva Čechovic sice na jaře také bod nezískala, ale
rozhodně nepůsobí odevzdaným dojmem. Doma může
s Tištínem uhrát nějaký ten žádoucí bod.

6KR
8GéGTPÊMW

3:2
1:3

4:3 22

6KR
*CP¾0G\CO[UNKEG5QMQN7TéKEG$
VS.
8GéGTPÊMW
Oběma týmům se na jaře příliš nedaří, Určice nevyužily
dvakrát výhodu domácího prostředí. Domácí produktivi2:1 22
tou nesrší, gólů se tedy příliš očekávat nedá.
6KR
5QMQN8ÊEQX5QMQN8TEJQUNCXKEG
VS.
8GéGTPÊMW
Na krumsínském hřišti to nebudou mít Vrchoslavice jed2:3
noduché a Vícov může využít „domácího“ prostředí. Vše
může opět rozhodnout rozdílový útočník Liška.
(%&QDTQOKNKEG5QMQN$TQFGMW2X
VS.
6KR
Zápas slibuje vyrovnaný souboj dvou týmů, kterým se na jaře 8GéGTPÊMW
daří i přesto, že domácí prohráli ve Vrchoslavicích. Doma by
4:2
měly Dobromilice naplno bodovat.
.
6,5QMQN&TåQXKEG5QMQN8TCJQXKEG
S
V
6KR
Zajímavé derby dvou sousedů by měly zvládnout domácí 8GéGTPÊMW
Držovice, pokud polknou hořkou slinu z předchozího kola.
4:1
Motivace uspět by ale měla být o to větší

21Ą#&ª-#010º4Č
1. Libor Němec (TJ Horní Štěpánov) 18 branek
2. Pavel Foret (Sokol Čechovice B)
3. David Abrahám (TJ Horní Štěpánov)
Borja Solano Valina (TJ Sokol Držovice)
5. Karel Gryc (TJ Horní Štěpánov)
Jan Studený (Sokol Vrahovice)
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)
Jan Dvořák (Sokol Vrahovice)
15. Jakub Špaček (FC Dobromilice)
Jakub Kratochvíl (FC Dobromilice)
17. David Kolář (Jiskra Brodek u Konice)
Martin Dostál (Sokol Vrchoslavice 1946)
Lukáš Fiferna (TJ Sokol Držovice)
Jan Typner (Sokol Brodek u Pv)
21. Vojtěch Vávra (Sokol Vícov)
Petr Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
Svatopluk Bukovec (Sokol Vrahovice)
Petr Vodák (Sokol Určice B)
25. Patrik Richter (FC Dobromilice)
Robin Návrat (TJ Tištín)
Jakub Mojtek (TJ Tištín)
Marek Skoumal (Sokol Čechovice B)
Zdeněk Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
Jiří Karásek (FK Skalka 2011)
Stanislav Filka (FK Skalka 2011)
Marek Skoumal (Čechovice B)

Pondělí 8. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

fotbal

14
13
13
12
12
11
10
10
10
10
10
9
9
8
8
7
7
7
7
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), Vlastimil Kyselák (Tištín), Jiří Blatner (Brodek u Ko.),
Josef Meluzín (Štěpánov), Jakub Švarc (Brodek u Pv) všichni 4 branky.

+251Ìð7ħ3É1298'2/$/'5þ29,&(
Hosté byli velice nespokojeni se sudími...

HORNÍ ŠTĚPÁNOV Souboj prvního se třetím týmem tabulky
byl jednoznačným tahákem 15. kola Přeboru OFS Prostějov –
II. třídy. Přestože oba kluby navenek neprojevují zájem o postup do krajské soutěže, bojovné utkání naznačovalo, že zájem o body je na obou stranách značný. Hosté šli zaslouženě
do vedení, domácí ještě do poločasu srovnali z penalty a po
přestávce strhli vítězství na svoji stranu. I po víkendu tak zůstává Horní Štěpánov v čele soutěže, čehož byl svědkem také
PROSTĚJOVSKÝN Večerník. Bohužel ani přes osobní návštěvu
domácí generalita neprolomila bariéru mlčení...

TJ HŠ 2:1
5&4ä (1:1)

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Domácí v úvodu dvakrát prověřili pozornost držovického brankáře Menšíka, na druhé straně držovický brejk
vyřešil gólman Suchý. Přes mírnou
optickou převahu hostí si domácí vypracovávali náznaky šancí, když už byli
v dobré pozici, Tyl promáchl, Němec
mířil těsně vedle, Abrahám neposunul
míč do prázdné branky. Meluzín si to
namířil zprava do šestnáctky, jenže
místo střely přihrával do neznáma.
Držovice byly vpředu také nebezpečné, a když se dostaly do nadějného
brejku, zastavil je domácí stoper Marek. Hosté se vehementně dožadovali

červené karty, nakonec z toho byl jen
přímý kop, který Fifernovi chytil Suchý. Po krásném pasu do šestnáctky
mířil Abrahám opět mimo. Deset
minut před přestávkou dostal Srbený ideální přihrávku mezi obránce

BYLI JSME
U TOHO

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

www.vecernikpv.cz

/GPwÊM\MWUKNUVTCPWLGPåG0÷OGERQJQFNP÷UTQXPCNUMÐTG(QVQ6QO¾w-CN¾D

a měl dostatek času technicky překonat brankáře Suchého – 0:1. Domácí
poté přece jen přidali a výsledkem
byl zbytečný faul na Meluzína v rohu
šestnáctky. Němec nařízenou penaltu
zkušeně proměnil a srovnal do kabin
skóre – 1:1.
Tentýž hráč po změně stran nechal
technickou střelou do vinglu vyniknout Menšíka. Těsně před vypršením

hodiny hry Meluzín poslal tečovanou
střelou domácí do vedení – 2:1. Odpovědět mohl Fiferna, ale jeho střela se
jen zvenčí otírala o tyč. Neujala se ani
Klimešova hlavička ani další Němcova
střela. Meluzín poslal do šance Bašného, jenže skóre se už neměnilo ani po
dalším Fifernově pokusu.
Statistiky z utkání a průběžnou
tabulku najdete na straně 27

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
#FQNH.#0)'4t6,*QTPÊ
,KPFąKEJ5-%'. t5QMQN&TåQXKEG
iV÷R¾PQX
„Za rok a půl v Držovicích jsem se nesetkal s takovými rozhodčími, byli na
Z
rozhodnutí
klubového vedení se
hřišti jednoznačně nejhorší! Od první minuty mně bylo jasné, jak to bude
vypadat... Nechápu, proč berou rozhodčí ze Svitavska. Proč tři lidé zkazí k zápasům nevyjadřuje.
dalším dvaadvaceti fotbal? Když vám někteří domácí hráči řeknou, že je jim stydno, sice to člověka pohladí, ale
s výsledkem to už nic neudělá. Rozhodčí totálně ovlivnili zápas. My jsme byli více na míči, domácí byli rychlejší,
důraznější, mají některé nadstandardní hráče, jako je třeba Němec nebo Rychnovský. Brankář četl dobře hru, hráli
slušně, utkání určitě nebylo vyhrocené. Fotbal miluji, o to víc mě mrzí...“

15. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
TJ Sokol Vrahovice
Sokol Vícov

3:3

(2:3)
PC2-

Branky: 17. Dvořák z penalty, 19. Šatný,
47. Vitásek – 31. z penalty a 37. Baránek,
25. Šobr. Rozhodčí: Rek – Landa, Mlčoch. Žluté karty: 30. Prucek, 82. Varga
– 35. Drčka, 85. Baránek. Diváků: 189.
Sestava Vrahovic: T. Krč – Michalec
(56. D. Kratochvíl), Prucek, M. Kratochvíl, Vitásek – Varga, Dvořák, Šatný,
Závodský (4. Klíč) – Bukovec, Farný.
Trenér: Vladimír Krč.
Sestava Vícova: Drčka – Světlík, Humpolíček, Adámek, Chytil – Šobr, Tesařík,
Baránek, Rozsíval – Drčka, Ježek. Trenér: Miroslav Krutovský
Pohledem trenérů
Vladimír Krč: „Začali jsme aktivně, vytvořili jsme si územní převahu a dostali
se do dvoubrankového vedení. Nepochopitelně jsme však přestali hrát, čehož
hosté, kteří podali solidní výkon, využili
ještě v prvním poločase třemi slepenými
góly k otočení výsledku. Všechny padly
po našich individuálních chybách vyplývajících ze ztráty koncentrace. Bohužel
nám neprospělo ani nucené střídání. Ve
druhé půli jsme měli opět dobrý start,
vyrovnali jsme, ale jinak to bylo vyrovnané utkání, chvíli jsme dokonce byli pod
tlakem a mohli inkasovat čtvrtou branku.
Penaltový rozstřel je loterie, synátor chytil dva jejich pokusy a my tak vyhráli. Dva
body po takovém průběhu beru. Citelně
scházel z pracovních důvodů Studený a
zdravotně indisponovaný Doležal.
Miroslav Krutovský: „Vstup se nám
nepodařil. Poté, co jsme dvakrát inkasovali, to s námi nevypadalo nadvakrát
dobře, ale dokázali jsme se zvednout a
skóre otočit. Navíc jsme měli obrovskou
šanci dát čtvrtý gól, který by domácí asi
zlomil. Ve druhém poločase jsme sledovali vyrovnanou hru se šancemi na obou
stranách. Byl to na pohled dobrý fotbal. S
bodem z venku jsem spokojený. S penaltami máme dlouhodobě problémy...“
TJ Tištín
2:0
(0:0)
Haná Nezamyslice
Branky: 47. Slavík, 86. Bosák. Rozhodčí: Milar – Protivánek, Klusal. Žluté karty: 60. Slavík (T). Diváků: 160.
Tištín: Koutský – Havlíček, Slavík (76.
J. Hanák), P. Hanák, Sipěna – Hýsek
(58. Cetkovský), Návrat Rud., Hamala,

Mojtek – Bosák (69. Rehák), Kyselák.
Trenér: Radim Havlíček.
Nezamyslice: Buriánek – Ošťádal (85.
Flajzar), Král (30. Strýček), Lakomý,
Machálek – Stejkora, Matoušek, Hájek,
Moravec – Musil, Káňa (68. Majer).
Trenér: Vlastimil Michlíček.
Pohledem trenérů
Zdeněk Oulehla: „Byla to bitva, jak už
tato derby bývají. Máme tady pár kluků
z Nezamyslic, takže atmosféra byla vypjatá, moc pěkný fotbal k vidění nebyl.
Snažili jsme se o útočný fotbal, hosté nás
v prvním poločase k ničemu příliš nepustili. Ve druhé půli jsme se ujali vedení
a zápas dobojovali. Byli jsme šťastnějším
mužstvem a za tři body jsme rádi.“
Vlastimil Michlíček: „Obraz hry byl
vcelku vyrovnaný, hrálo se především
mezi šestnáctkami. Soupeři jsme nabídli
svými chybami dvě branky, obě vstřelené
hlavou. V prvním poločase jsme nastřelili břevno a měli dvě tutovky, které zneškodnil domácí brankář. Po půlhodině
hry se nám zranil náš kapitán Lukáš Král,
což byla citelná ztráta, ale kluci ji nahradili. Opět nás trápila špatná produktivita
směrem dopředu.“
FK Výšovice
4:2
(2:2)
FK Skalka 2011
Branky: 4. Smička, 35. Křivinka, 54., 71.
Kvapil – 33., 40. Karásek. Rozhodčí: Němec – Zatloukal, Keluc. Žluté karty: 26.
Kypr, 85. Kvapil – 47. Pinkava. Diváků:
50.
Výšovice:M.Škop–Kozdas(58.Burianský), Krajíček, Obručník – M. Okleštěk –
Pelikán (81. F. Okleštěk), Kypr (58. Mrňka), Křivinka, Smička – Kvapil, Krčmář.
Vedoucí mužstva: Michal Dudík.
Skalka: A. Glouzar – Slamenec, Pinkava,
Donát, Spisar – Sedlák (46. Khýr), Bartoník, M. Glouzar, Hyžďál – Karásek, Prokop. Vedoucí mužstva: Roman Pinkava.
Pohledem trenérů
Michal Dudík: „V prvním poločase
jsem nebyl spokojen s hrou, mohli jsme
proměnit další šance, naopak jsme dělali
vzadu chyby. Udělali jsme trochu průvan
v kabině o přestávce, ve druhém poločase jsme už lépe dostupovali soupeře,
nenechávali mu žádný prostor. Považuji
za důležité, že jsme potvrdili svůj výkon
proti Držovicím, pokud budeme schopni jej předvádět i nadále, můžeme přivézt
i nějaký ten bod zvenku. Tři body jsou

pro nás samozřejmě krásné.“
Roman Pinkava: „Ve Výšovicích jsme
sehráli vyrovnané utkání, pokud byl míč
na zemi, byli jsme i lepším týmem. Nedokázali jsme především uhlídat domácího Kvapila, který v druhém poločase
rozhodl. Naše šance jsme neproměnili,
naopak individuálními chybami v rozehrávce jsme nabídli soupeři možnost
skórovat. Po vyhecovaném derby blahopřeji soupeři k vítězství, nás teď čekají silní
soupeři, navíc jsme možná na delší dobu
přišli o zraněného Karáska a v deseti jsme
už
nemohli
pomýšlet1946
na zvrat v utkání.“
Sokol
Vrchoslavice
FC Dobromilice

3:1
(1:1)

Branky: 1. Klesnil, 49. Liška, 53. Dostál
(p) – 6. Holub (vl.). Rozhodčí: Krátký
– Horák, Mašek. Žluté karty: 30. Kaňkovský, 43. Holub (oba Vrch). Diváků:
90.
Vrchoslavice: M. Jurčík – R. Jurčík,
Holub, Kaňkovský, Ruber – Machálek,
Horák, Fialka, Dostál – Liška, Klesnil.
Trenér: Miroslav Panáček.
Dobromilice: Nosek – Bako, Šenkyřík,
Ryška, Kubíček (69. Svozílek) – Richter,
Václavík, Blumenstein, Šoc (46. Abeles)
– Fialka, Kratochvíl (73. Slavíček). Trenér: Michal Rochla.
Pohledem trenérů
Miroslav Panáček: „První poločas byl
z naší strany hodně nešťastný. Ujali jsme
se brzy vedení, ale pak jsme si dali vlastní
gól. Soupeř bojoval, nedal penaltu, my
jsme byli zbytečně nervózní a do konce
poločasu neproměnili čtyři tutovky. O
přestávce jsme si něco řekli v kabině a
brzy po změně stran vstřelil Liška důležitou vedoucí branku. Poté jsme ještě
kopali penaltu, soupeř byl hodně rozčilený, já nemohu soudit, podle asistenta
rozhodčího šlo o zatažení za dres. Za výkon v druhém poločase jsme si tři body
zasloužili.“
Michal Rochla: „Pět minut před koncem první půle jsme neproměnili penaltu, což považuji za zlomový bod zápasu.
Po změně stran jsme po naší chybě
v šestnáctce dostali od Lišky druhou
branku. Po vyrovnaném utkání byli domácí šťastnějším týmem.“
Sokol Určice B
0:1
(0:1)
Jiskra Brodek u Konice

– 20. Sekanina, 40. Vičar, 90. J. Koudelka.
Diváků: 52.
Určice B: Pokorný – Hudský (46. Grulich), Mlčoch, Čajan (54. Pospíšil), Kadlec, Berčák, Nakládal, Kouřil (32. Rolný), Plišťák, Antoníček, Hanzelka (54.
Mašek). Trenér: Karel Vlach.
Brodek u Konice: Kováč – Hloušek, J.
Koudelka, Možný, Blatner – Burget, P.
Koudelka, Sekanina (56. Svoboda), Z.
Koudelka - M. Grepl (90. Müller), Vičar
(56. Kolář). Trenér: Patrik Müller
Pohledem trenérů
Karel Vlach:
trenér po oba víkendové večery nebyl na
mobilním telefonu k zastižení
Patrik Müller: „Určice měly své šance, které neproměnily, hra byla vcelku
hektická, hrálo se nahoru, dolů, ještě do
konce poločasu se nám podařilo vstřelit
branku. Přestože jsme měli ve druhé půli
několik brejků, naši hráči tváří v tvář soupeřovu brankáři zklamali. Jsem rád, že
jsme výhru ubojovali a domácí vítězství
potvrdili body zvenku.“
SokolBrodekuProstějova
Sokol Čechovice B

4:3
(1:1)

Branky: 15. Typner, 48., 90. Švarc, 57.
Zatloukal – 22. Jančík, 55., 84. Foret.
Rozhodčí: Dömisch – Zatloukal, Procházka. Bez žlutých karet. Diváků: 85.
Brodek u Prostějova: Vystavěl –
Pávek, R. Soldán (90. Crhonek), P.
Soldán, Typner, Piňos, Matoušek, Zatloukal, Selucký (57. Valenta), Švarc,
Stejskal. Trenér: Tomáš Bureš.
Čechovice B: Mlčoch – Vybíral (69.
Rozehnal), Wolker, Šťastný, Začal –
Sedlák (63. Naicler), Hodulák, Jančík, Němeček – Foret, Bílý. Trenér:
Evžen Kučera.
Pohledem trenérů
Tomáš Bureš: trenér po oba víkendové večery nebyl na mobilním telefonu
k zastižení
Evžen Kučera: „Diváci viděli pěkný
fotbal, utkání jsme mohli jak vyhrát,
tak prohrát, takže bylo spíše remízové.
Bohužel jsme v samém závěru zápasu
po hrubé chybě inkasovali čtvrtý gól, na
nějž už nebyl čas odpovědět. Jsme prakticky potřetí spolu, z tohoto pohledu
jsme odehráli dobré utkání. Daří se nám
střílet branky, ale také jich příliš dostáváBranka: 36. Blatner. Rozhodčí: Milar me, což pramení z nesehranosti týmu.“
– Duda, Klusal. Žluté karty: 85. Berčák
(tok, pk)
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PARÁDA NOHEJBALISTŮ! NA ÚVOD SMETLI HOLICE
Obměněný tým Sokola I odstartoval novou
prvoligovou sezónu působivým výkonem

S I PV
S HOL

6
2

PROSTĚJOV Jak zvládnou nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov po
četných změnách v hráčském kádru během zimní přestávky
svůj zápasový vstup do 1. ligy mužů ČR 2019? Otázka, kterou si
kladli sportovní zasvěcenci, dostala nadmíru potěšující odpověď. Premiéra to totiž byla báječná, výborně hrající Hanáci vyprovodili nebezpečný TJ Sokol Holice s někdejším mistrem svě- těsnějším poměrem, aby hosté závěr
tohoto mače bezpečně kontrolovali
ta i Evropy Jakubem Mrákavou jednoznačným výsledkem 6:2!

respektive 10:6. Zlomový obrat na
FOTOGALERIE
3:2 okamžitě potvrdil Tomáš Roba,
klikni na
neboť v singlu po slabším nástupu
www.vecernikpv.cz
rychle ucítil pevnou antuku pod nohama a Nastoupila suverénně vystřílel z kurtu.
S průběžným vedením 4:2 měla moravská parta na dosah minimálně bod do
tabulky za remízu, ovšem s touhle představou se absolutně nespokojila. Třetí
trojici odmakali parádně Klaudy, Svoboda, M. Deutsch, tu čtvrtou podobně
BYLI JSME
skvěle Lad. Pírek, Luk. Pírek, Valenta.
U TOHO
Včetně psychické odolnosti ve vypjatých koncovkách, což prostějovskému
XNG
mužstvu dohromady zajistilo maximál- 7M¾\MQXÚDNQMONCFÆRQUKN[RTQUV÷LQXUMÚEJPQJGLDCNKUVč6QO¾wG5XQDQF[
XQ XUQDQVPÊO\¾RCUGRTQVK*QNKEÊO
Foto: Marek Sonnevend
ně vydařený odpich do nového ročníku
druhé nejvyšší tuzemské soutěže – 6:2! V sobotu 13. dubna od 14:00 hodin teď
Statistiky z utkání
„jsem moc spokojený. Chtělů bych Sokol I čeká prestižní derby na půdě
a ostatní výsledky
poděkovat hráčům i divákům za pod- Přerova.
najdete na straně 26
poru,“ zářil jako sluníčko Richard Beneš, kouč prostějovských nohejbalistů.

– 1:2. Za tohoto nepříznivého stavu
Vzápětí však přišla hlušší pasáž du- přišla na řadu trojka Lad. Pírek, Luk.
elu. Druhá dvojka Jakub Klaudy Pírek, Jan Valenta (kapitán) a vzá- Tomáš Svoboda (další novic) sice pětí plonková dvojice Petr Deutsch
vyrovnaně vzdorovala deblu Mráka- (čtvrtá akvizice) - Valenta. Přičemž
va, Nastoupil, leč těsně nezvládnu- obě bitvy měly podobný průběh:
Marek
tými koncovkami podlehla dvakrát dobrým výkonem získaný set číslo
9:10 a 1:1. Načež i trojice Klaudy, jedna, vinou vlastních chyb prohraSONNEVEND
Svoboda, Martin Deutsch ztratila ná druhá část a nakonec perfektním
Na co se věrní fanoušci tradičního čes- s Mrákavovým triem první sadu nej- způsobem ovládnutý tiebreak 10:5,
kého odvětví mohou při pohledu ze
3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷2019
zrekonstruované tribuny těšit, to naznačilo hned úvodní střetnutí dvojic. Bratři
Ladislav a Lukáš Pírkovi coby nové
posily zařídili pro domácí první bod,
když proti Konečnému s Voříškem sice
začali viditelně nervózně, ale dokázali
výrazným zlepšením otočit vstupní set
z 5:9 na 10:9. A pak už kralovali. Zrodilo
se tak vedení Prostějova 1:0.

EXKLIZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

*.#564'0¦4#

Richard BENEŠ - TJ Sokol I Prostìjov:
„Celý tým zaslouží velkou pochvalu za vynikající výkon. Jednotlivce bych nerad
hodnotil, protože všichni tentokrát odvedli skutečné maximum a navíc dodržovali
stanovené pokyny. Proto by mančaft jako celek dostal podtrženou jedničku, pokud
zvolím školní terminologii. Je evidentní, že kolektivu změny prospěly a (staro)noví
borci Laďa Pírek, Lukáš Pírek, Peťa Deutsch i Tom Svoboda nám dodali jak herní
kvalitu, tak zkušenosti a příkladný přístup. K nim se výborně přidaly stávající opory Kuba Klaudy, Tom Roba i kapitán Honza Valenta, což v součtu přineslo jednu
z nejlepších nohejbalových podívaných za poslední měsíce či roky.“

9FHQWUX3URVWĨMRYDEXGH3/Éþ29e+ì,ð7ħ

19040310418

PROSTĚJOV Mobilní kluziště už nebude jediným zpestřením volnočasových aktivit na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově. Radní tohoto města
myslí i na letní vyplnění času občanů. Letos poprvé si příznivci zejména míčových her budou
moci zasportovat přímo v centru města, připraveno pro ně bude hřiště určené plážovým sportům!
„V období od 15. května do 9. června bude v prostoru před mu-

zeem k dispozici plážové hřiště s variabilním využitím. Zahrát si
tak bude možné třeba beach volejbal, nohejbal, fotbálek nebo
badminton,“ vysvětlil primátor Prostějova František Jura s tím,
že město v tomto pilotním ročníku otestuje zájem veřejnosti
o takový typ aktivity. „Co se týká termínu pořádání, byli jsme
z jedné strany limitováni přehlídkou automobilových veteránů, která se uskuteční dvanáctého května na stejném místě,
a v červnu pak zahájením Wolkrova Prostějova a navazujícím

Prostějovským létem. Nicméně více než tři týdny bude hřiště
sloužit. Dopoledne ho nabídneme školám, odpoledne a o víkendech pak občanům. Počítáme i s pořádáním různých turnajů nebo exhibičních utkání třeba volejbalistek či fotbalistů.
Provoz hřiště bude denně od 9:00 do 13:00 hodin ve všední
dny pro školy a následně do 20:00 hodin pro veřejnost,“ uvedla
dále náměstkyně Milada Sokolová.
Město počítá i s následným využitím písku z tohoto plážo-

vého hřiště. Část poslouží na dosypání hřišť v aquaparku,
část na hřiště v blízkosti Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, zbytek uloží Domovní správa Prostějov k případnému využití v příštím roce. „Náklady na zřízení
a provoz plážového hřiště jsou propočítány na zhruba 430
tisíc korun včetně DPH. V této částce je zahrnut i veškerý
komfort spojený s provozem hřiště jako šatna na převlékání
nebo toalety a sprchy,“ dodala Sokolová.
(mik)
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Zbyněk Netopil byl uveden do Síně slávy prostějovského sportu
PROSTĚJOV Narodil se v Prostějově, celý život je s ním úzce spjatý
a pro něj vybojoval nespočet vodáckých úspěchů. Zároveň však právě
díky svému milovanému sportu procestoval téměř celý svět a jeho vzpomínky by stačily nesporně na hodně
tlustou a zajímavou knihu. Večerník
se společně se Zbyňkem Netopilem
(na snímku) aspoň částečně ponořil
do této přebohaté studnice zážitků
u příležitosti jeho nedávného uvedení do Síně slávy prostějovského
sportu, načež vzniklo následující povídání plno nepřeberných zážitků.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
yy Čím vás tak upoutala a k sobě
trvale připoutala právě voda?
„Já odmala miluju přírodu, asi nejvíc
hory. A divoká voda je většinou ve
vyšších polohách, kde bývá příroda ještě vcelku nedotčená i divoká.
Spojení tohoto se sportováním mě
vždycky lákalo, proto od mládí celý
život až doteď sjíždím řeky. V dřevních dobách to navíc bylo spojené
s tábořením venku, spaním pod stany
nebo pod širákem, s kempováním.
A já tohle všechno mám rád, jsem
přírodní člověk. Kromě plavání v dětství jsem vlastně nikdy žádný sport
nedělal v hale, pořád mě to táhlo ven.
Nakonec jsem se i odstěhoval z města, abych nebydlel v Prostějově, ale
trochu mimo civilizaci u plumlovské
přehrady.“ (smích)
yy A proč jste zvolil zrovna sjíždění divoké vody, nejprve kanoistické a později na raftech?
„Prostě mě to bavilo, navíc jsem díky
tomu mohl vždy trávit spoustu času ve
zmíněné přírodě. U nás v Prostějově
se skvěle podařilo propojit kanoistiku
s raftingem, čemuž zpočátku - ještě na
konci minulého století - nikdo moc
nepřál. Lidi z vedení Českého svazu
kanoistů tenkrát říkali, že každý musí
dělat buď jeden, nebo druhý sport.
Já se jim snažil vysvětlit, že ideální je
skloubit oba dohromady, protože se
výborně doplňují. S opačnými názory jsem bojoval několik let, než se
mi přece jen povedlo důležité osoby
přesvědčit. Od té doby se termínovky
nepřekrývají a každý, kdo chce, může
jezdit v kánoi či kajaku i na raftu. Právě z tohoto propojení vlastně vznikla
pozdější velká úspěšnost českého
i prostějovského raftingu těžící ze zá-

kladů výborných kanoistů a kajakářů.
Podle mého názoru je ideální minimálně do devatenácti dvaceti let dělat
kanoistiku a teprve v tomhle vyšším
věku přidat i raft, na který je potřeba
mít velkou sílu, tím pádem pořádně
zpevněné a vypracované tělo.“
yy Jste zakladatelem Raft teamu
Tomi-Remont
(dříve
William&Delvin) Prostějov, jenž
za třicet let existence posbíral neuvěřitelné množství úspěchů. Čím
to, že dlouhodobě patří k nejlepším na světě?
„Hlavním důvodem rozhodně není
malá nebo slabá konkurence, jak někdo rád tvrdí. (pousměje se) V rámci
České republiky se stačí podívat na
nějaké celostátní závody, kolik se
jich dohromady zúčastní raftových
posádek ve všech kategoriích, a názory na nepočetné obsazení budou
hned vyvráceny jako nesmyslné.
Obecně jsme my Češi docela vodácký národ, vždyť skoro každý byl
aspoň jednou za život na vodě, dost
lidí sjíždí řeky pravidelně. Z toho
pramení, že jak naši kanoisté sjezdaři
i rychlostní, tak třeba veslaři trvale
patří do mezinárodní špičky, což se
následně přeneslo taky do raftingu.
Náš prostějovský Raft team vždycky
soustředil do svých řad top vodáky
z Moravy a dařilo se nám v národní
konkurenci patřit k nejlepším, čímž
jsme opakovaně získávali právo
reprezentovat republiku na mistrovstvích světa, Evropy, Světových
pohárech i dalších mezinárodních
akcích. Tam se špička postupem let
rovněž rozšiřovala a zkvalitňovala,
přesto získáváme spoustu medailí
i titulů pořád. V současnosti se dá
říct, že jsme nejúspěšnější z celého
světa. Proč? Asi to děláme dobře.
(směje se) Což říkám s nadsázkou,
nechceme sami sebe chválit.“
yy Je nějaký konkrétní úspěch,
kterého si za celé tři dekády ceníte
ze všech nejvíc?
„Určitě ty z loňského roku, kdy se
všechny naše posádky od mužů přes
ženy, juniory a juniorky až po veterány staly absolutními mistry světa. To
se dosud nikomu v historii nepodařilo a je dost pravděpodobné, že už
to ani nikdy nikdo znovu nedokáže!
Ne náhodou se pak hned dva týmy
Prostějova dostaly do pětičlenné
nominace prestižní mezinárodní
ankety World Paddle Award 2018,
kde do té doby mezi nominovanými
nikdy nefigurovala žádná raftová posádka a obecně žádný vodácký tým
z České republiky. Tenhle prostý fakt
mluví sám za sebe a já proto minulou
sezónu stavím úplně nejvýš, takový
vrchol. Jen mě mrzí, že v celosvěto-

vé anketě se mezi elitu prosadíme
a v anketě Sportovec města Prostějova jsme nebyli vyhlášeni ani
v trojici nejlepších... Moje osobní
uvedení do Síně slávy na tomto smutném faktu nemohlo nic
změnit. Z mého pohledu o pořadí
v jednotlivých kategoriích často
rozhoduje víc politika než hodnota
skutečně dosažených úspěchů.“
yy Díky kariéře vrcholového
raftaře jste procestoval doslova
celou planetu. Kde se vám nejvíc
líbilo?
„Pouze upřesním, že jsem nenavštívil úplně všechny kontinenty světa,
neboť na Antarktidě se divoká voda
nesjíždí. (smích) Sice by mě výprava
na tenhle sever lákala, ale přece jen
mám raději teplo. (s úsměvem) Každopádně jsem si strašně zamiloval
nádheru Nového Zélandu, ovšem
předtím, než z něj filmový Pán prstenů udělal veřejností oblíbenou
turistickou destinaci. Teď se moc
těším do Austrálie, kde jsme na
rozdíl od Zélandu vlastně
ještě nikdy pořádně
nezávodili. Mou
velkou zálibou
je totiž potápění
v moři a u protinožců jsou překrásné korálové
útesy s takovou
faunou i flórou,
že jsem na to
natěšený
jako
malé dítě. Především na potápění
s velkými rybami.
Kde ve světě se mi
obecně líbí nejvíc,
to jsou místa s původní, divokou a nedotčenou přírodou,
pro Středoevropana
neobvyklou. Třeba
Sumatra je překrásná
a navštěvuje ji zlomek
lidí v porovnání s Bali,
které je hned vedle.
Právě australský severovýchod, kam v květnu
poletíme, též není dosud až tak zprofanovaný.
Super to bylo například
i v Argentině, v tamní drsné
Patagonii se mi taky hrozně
líbilo. Samozřejmě nesmím
zapomenout na zřejmě nejkrásnější řeku světa Zambezi
v Africe. Pro nadcházející mistrovství světa ve zmíněné Austrálii máme speciální motivaci
tím, že několik nejlepších týmů
z něj pozvou na závody do Chile
na další z asi pěti nejhezčích řek (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Minulou sezónu stavím úplně nejvýš, byl to náš
vrchol. Mrzí mě, že v celosvětové anketě se mezi
elitu prosadíme a v anketě Sportovec města
Prostějova jsme nebyli vyhlášeni
ani v trojici nejlepších...

planety Futaleufú. Ty ostatní
protékají Nepálem, kde jsme
mimochodem rovněž měli to
štěstí soutěžit. Cestování po natolik překrásných místech
Země si člověk milující
přírodu samozřejmě užívá.“

yy Po skončení minulé sezóny
jste avizoval, že rok 2019 bude ve
vaší kariéře poslední závodně vrcholový. Platí tohle rozhodnutí?
„V podstatě jo, i když taky záleží
na ostatních klucích z veteránské
posádky, jestli mě třeba nebudou
v lodi dál chtít. Teprve za rok skončí věkově postarší jeden parťák, co
letos ještě jezdí za muže, a pak bude
záležet na domluvě nás všech dohromady o dalším složení jednotlivých
posádek. Během této sezóny určitě
absolvuju mistrovství světa v Austrálii, evropský šampionát v Bosně
a Hercegovině i všechny národní
soutěže včetně nominačních závodů
na MS 2020. A případnou nominaci vyjedu buď pro sebe, nebo pro
svého nástupce v posádce veteránů.
Všechno se ještě uvidí, já se každopádně nikam nehrnu. Rozhodne
naše normální lidská domluva. Ale
jedno vím každopádně už teď jistě:
nominační závody v příštím roce určitě jezdit nebudu.“
yy Můj celkový dojem z vodáckých sportů je, že v nich panují
nadstandardně dobré kamarádské vztahy. Souhlasíte?
„Rozhodně. Podstatné v tomhle
směru je, že vodáctví ani na té
nejvyšší mezinárodní úrovni
není o penězích, nikdo – snad
kromě pár úspěšných olympioniků – ježděním nevydělává
žádné větší prachy. Tím pádem
nemá co kdo komu závidět, navíc se okolo vody skoro výhradně pohybují lidi mající rádi přírodu a tím pádem tak nějak míň
zkažení. Ani do politiky se nikdo
z nás vodáků moc nemíchá, radši
jsme všichni kamarádi. (se smíchem)
Doufám a věřím, že to tak dál napořád zůstane.“

vizitka

ZBYNĚK NETOPIL

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

✓ narodil se 21. září 1960 v Prostějově
✓ zakladatel a kapitán Raft teamu
Tomi-Remont Prostějov
✓ většinu života prožil přímo v Prostějově, před
několika lety se přestěhoval k plumlovské přehradě
✓ v dětství a mládí se věnoval plavání, cyklistice, jachtingu,
výkonnostní i vodní turistice
✓ následně přešel ke kanoistice a posledních třicet let
se věnuje vrcholovému raftingu
✓ v raftařském odvětví získal téměř 150 titulů mistra České republiky
napříč disciplínami, mezi muži a v kategorii veteránů dosáhl
na 17 zlatých z mistrovství světa + 24 primátů
na evropských šampionátech
✓ vyzkoušel si rovněž triatlon (dlouhý i krátký)
a štafety v extrémních sportech
✓ velice aktivní byl a stále je také coby sportovní funkcionář,
trenér i organizátor závodů
✓ má vysokoškolské vzdělání
✓ mezi své koníčky řadí lyžování, potápění a jízdu na jachtě,
obecně pobyt v přírodě
✓ je rozvedený, má dvě dospělé děti (syn 33 let, dcera 25 let)
zajímavost: v současnosti provozuje s kolegou Davidem Lisickým
půjčovnu lodí, šlapadel a paddleboardů
na plumlovské přehradě, kde chtějí vytvořit
přírodní stánek pro sportování dětí, mládeže i dospělých

Pondělí 8. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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ROČNÍK 2008 VYBOJOVAL NA DOMÁCÍM

PROSTĚJOV Poslední turnaj sezóny čekal o prvním dubnovém
pátku hokejisty SK Prostějov 1913 z ročníku 2008. K zápasům nemuseli svěřenci hlavního trenéra Smejkala nikam jezdit, představili se na domácím ledě. V konfrontaci s dalšími třemi protivníky
si vysloužili stříbrné medaile. Celkový primát putoval do Kolína.

čem Filipem Smejkalem představily
Havlíčkův Brod, slovenská Trnava
a Kolín. Prostějov se jako první střetl
s Bruslaři z Vysočiny, ty v jedenáctigólové přestřelce zdolal 6:5. Ve svém
Petr
druhém utkání narazili Hanáci na
KOMÁREK
trnavské Gladiátory, které pokořili
Na prostějovském turnaji ročníku poměrně vysoko 7:2.
2008 a mladších se kromě domá- Dva dvoubodové zisky (za výhru se
cího celku vedeného hlavním kou- v turnaji udělovaly dva body - pozn.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

TURNAJI STŘÍBRO

red.) poslaly eskáčko do přímé bitvy
o první místo. V ní se střetli s Kozly
z Kolína, kteří porazili Trnavu 4:1
a Havlíčkův Brod 6:3. V dramatickém souboji si lépe počínali Středočeši, Prostějovany přemohli 4:2 a domů
si tak odvezli zlato. Domácí skončili
hned za nimi druzí. Třetí příčku brali Havlíčkobrodští a tabulku uzavřel
slovenský zástupce z Trnavy.
5PÊOGMRTQUV÷LQXUMÚEJONCFwÊEJ
å¾Mč t TQéPÊMW  t MVGąÊ PC
FQO¾EÊO FWDPQXÆO VWTPCLK \ÊU
MCNKFTWJQWRąÊéMW8RTCXQPCJQ
ąGVTGPÆT*CP¾Mč(KNKR5OGLMCN
Foto: SK Prostejov 1913
2TQUV÷LQXwVÊ JQMGLKUVÆ
RQUNQWEJCLÊ W UVąÊFCéM[
RQM[P[ MVGTÆ LKO WFÊNÊ
VTGPÆT(KNKR5OGLMCN DNÊ
åGQDLGMVKXW CLGJQCUK
UVGPV#FCO9KPF XGFNG
5OGLMCNC 
Foto: SK Prostejov 1913

turnaj roèníku 2008, pátek 5. dubna, Prostìjov

Výsledky: Havlíčkův Brod – Prostějov 5:6, Kolín – Trnava 4:1, Havlíčkův Brod – Kolín 3:6, Prostějov – Trnava 7:2, Trnava – Havlíčkův Brod
2:7, Kolín – Prostějov 4:2
.RQHÄQÅSRÔDGÉ

1. Kolín
2. Prostějov
3. Havlíčkův Brod
4. Trnava (Slovensko)

3 výhry, 6 bodů, skóre 14:6
2 výhry, 1 prohra, 4 body, skóre 15:11
1 výhra, 2 prohry, 2 body, skóre 15:14
3 prohry, 0 bodů, skóre 5:18

3URVWøMRYVNÛ]LP¿NKRVWËURêQËN6,'$&XSX

Přijedou Slováci, Rakušané i Bělorusové
PROSTĚJOV Loni zažil premiéru pod hlavičkou eskáčka, když
poprvé v historii pořádal prestižní
mládežnický turnaj SIDA Cup SK
Prostějov 1913. Z vítězství v jubilejním desátém ročníku se radovali
šumperští Mladí Draci, kteří ale
letos „nepřilétnou“. Zlatý pohár za
absolutní triumf tak získá jiný tým.
Kromě domácích Prostějovanů
se o to bude pokoušet ještě sedm
dalších uchazečů. Většina bude
zahraničních, na startovní listině
figurují pouze dva čeští, respektive
moravští zástupci. Kromě Prostějova je přihlášený také Uherský Brod.
Naopak z ciziny dorazí čtyři slovenské výběry, jeden rakouský a jeden
až z dalekého Běloruska. Akce se
tradičně koná pod záštitou Aloise
Mačáka, generálním partnerem
turnaje je prostějovská společnost
SIDA Security a tím mediálním i letos PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Petr KOMÁREK
Co by to v Prostějově bylo za mezinárodní turnaj v hokeji bez SIDA Security.
Prostějovská společnost je i letos titulárním garantem. „V roce 2007 mě oslovili rodiče mladých hokejistů, jestli by
naše společnost finančně nepodpořila
uspořádání hokejového turnaje. Nebyli
jsme proti. První ročník turnaje SIDA
Cup byl natolik vydařený, že jsme se
rozhodli pravidelně ho opakovat a podporu rozšířit i na finanční příspěvky
pro chod mládežnických klubů. Podle
mého názoru je nezbytné, abychom
všichni dělali maximum při vedení našich dětí k cílevědomosti, zdravé soutěživosti a smysluplnému naplňování

volného času. K tomu je sport ideálním
řešením,“ vzpomíná na minulost úzce
spjatou s prestižní sportovní událostí
na zimním stadionu Jiří Netušil, ředitel
společnosti SIDA Security.
Zájem klubù tìší i motivuje

Loni se konal již desátý ročník mezinárodního turnaje SIDA Cup. Poprvé
pod pořadatelskou taktovkou SK
Prostějov 1913. Za celou jeho historii
se na něm představilo více jak sedm
desítek klubů z jedenácti zemí Evropy.
Z akce se stal již tradiční podnik, který
je pořádaný na konci sezóny, tedy po
ukončení všech soutěží. Zájem klubů
o účast v bojích na prostějovském ledě
je tak značný. „To nás samozřejmě velice těší a motivuje do podpory dalších
ročníků,“ netají se Netušil.
+RNHMRY½Q½YvWÈYDDz]0LQVNX

Jedenáctý ročník SIDA Cupu se na
prostějovském zimním stadionu uskuteční od pátku 12. do neděle 14. dubna. Početní převahu na něm budou
tentokrát mít týmy ze Slovenska. Na
Hanou přicestují celkem čtyři - Topoľčany, Martin, Púchov a Nové Zámky.
Chybět nebude ani tradiční účastník
z rakouského města Klagenfurt, větší
„exotiku“ bude reprezentovat celek
z běloruské metropole Minsku. České
výběry zaujmou na startovní listině
pouze dvě pozice. Jeden je jasný – domácí Prostějov - druhým bude uherskobrodský Spartak.
Na SIDA Cupu mohou jako obvykle startovat hokejisté z ročníku 2005
a mladší. Pokud v některém z týmů budou figurovat dívky, platí pro ně rok stáří
navrch. Hrát se bude na celé hřiště na

tři patnáctiminutové třetiny. V prvních
dvou se bude započítávat hrubý čas,
v posledním dějství pak čistý čas. Osm
družstev si to mezi sebou nejprve rozdá
ve dvou základních skupinách, zvaných
jednoduše A a B. V první se představí
prostějovští hostitelé, Martin, Klagenfurt
a Topoľčany. Ve druhé se nacházejí Uherský Brod, Púchov, Minsk a Nové Zámky.
Obě kvarteta se popasují systémem každý s každým, dva nejlepší následně postoupí do semifinále. Vítěz skupiny A se
střetne s druhým ze skupiny B a naopak.
Lepší ze semifinálových dvojic se v přímém souboji utkají o zlatý pohár pro vítěze, dojde i na zápas o bronz. Zbylé čtyři
výběry, které o medaile vlivem výsledků
ze skupin usilovat nebudou, budou hrát
o konečné umístění, přesněji řečeno
o páté a sedmé místo .
/RÎVNÙYÉWÈ]QHSÔLMHGH
MDNRSUYQÉ]DÄQRXGRP½FÉ

Začátek turnaje je v pátek naplánovaný
na 15:00 hodin, kdy Prostějov vyzve
Klagenfurt. Eskáčko dále vyjede na led
v sobotu v osm ráno proti Topoľčanům
a ve dvě odpoledne ve svém poslední
duelu ve skupině změří síly s Martinem. Poslední šampion SIDA Cupu
v Prostějově bude chybět. Mladí Draci
ze Šumperka loni v dubnu ve skupině
smetli Strakonice, Karvinou i chomutovské Piráty (5:0, 14:0 a 5:1). Jejich let
za zlatem nezastavil ani Klagenfurt, Severomoravané ho pokořili poměrem
6:2. Ve finále se šumperským barvám
znovu postavil Chomutov a po výsledku 5:2 mohl tým z podhůří Jeseníků
začít slavit. Letos vystřídá Šumperské
na pomyslném turnajovém trůnu někdo jiný. Na lepší umístění si brousí

zuby i přímo v Prostějově. V loňském
roce skončilo eskáčko pod taktovkou
trenéra Michala Janečka šesté. Ve skupinových bojích červeno-bílí nestačili
na Klagenfurt (2:5) a těsně na Kladno
(4:5). Jediné vítězství zaznamenali na
úkor Topoľčan, a sice po přestřelce 7:5. hlavního pořadatele, stejně jako na
všech domácích turnajích, opět při1DSRVOHG\SDQRYDOD
padá zkušenému Michalu Janečkovi.
VSRNRMHQRVW.OXFL
„SIDA Cup je pro mě srdeční záleERMRYDOLFKY½OLOWUHQÅU
Dva získané body – připisující se za žitost. Kdysi už jsem ho jako trenér
každou výhru – a skóre 13:15 posunu- dvakrát vyhrál a zúčastním se již několo Prostějovany do utkání o konečnou likátého ročníku. Musím říct, že spopátou příčku. V něm přišla prohra se lupráce s Jirkou Netušilem, majitelem
Strakonicemi 2:7. Sestava prostějovské- SIDA Security, je opravdu luxusní. Bez
ho týmu nicméně nebyla složená ná- Jirky a jeho finanční podpory by zde
hodně. Účelem bylo vidět v zápasovém takový turnaj nebyl. Ve všem nám potempu hráče, kteří letos nastupují v sou- mohl, přál bych si spolupracovat s více
těži starších žáků. „V týmu jsme tak měli takovými lidmi. Je to radost,“ netajil se
i několik podstatně mladších kluků, než Janeček. Oproti jiným turnajům vidí
tomu bylo u našich soupeřů. Na ledě to SIDA Cup z hlediska organizace jako
nakonec bylo poznat, každopádně si ale náročnější. Proč? „Důvod je prostý. Jde
myslím, že s tímto týmem se pracovat o jediný třídenní turnaj, který doma
dá. Pokud budou poctivě pracovat a po- zatím pořádáme. Jediní my budeme
ctivě budou chodit i na tréninky, nebo- domácí, dalších sedm týmů bude spát
jím se toho, že by tito kluci nešli výkon- na hotelech a je potřeba zajistit také
nostně nahoru,“ svěřil se loni v dubnu jejich stravování. Je to velké množství
po skončení turnaje Večerníku kouč lidí, včetně rodičů hráčů,“ vysvětlil.
Janeček. Především si chtěl otestovat, „Tímto bych chtěl moc poděkovat za
co jsou jeho svěřenci schopní na ledě spolupráci Hotelu Tennis Club, Penziprodukovat a jaké trenérské pokyny onu U Chmelů, Penzionu U Koníčka,
jsou ochotní přijmout. S hrou a přístu- Hotelu Gól a Hotelu Avion. Stejně
pem hráčů u něj panovala spokojenost. jako Restauraci U Hudečků, s níž spoNejdůležitější pozitivní zjištění pro něj lupracujeme na každém turnaji. Všem
představovalo, že Prostějovští bojovali patří velký dík za pomoc a vstřícnost,“
uvedl Michal Janeček. Z hokejového
a předvedli obrovské nasazení.
pohledu se budou na turnaji v Prostě.RXÄ6PHMNDO
jově řídit podle zaběhlého a osvědčeKODYQÉSRÔDGDWHO-DQHÄHN
ného systému. „Tam žádný problém
V jedenáctém ročníku akce povede není. Je to přece jen jedenáctý ročník,
prostějovský celek jakožto lodivod takže víme, co čekat,“ potvrdil hlavní
starších žáků Filip Smejkal. Funkce organizátor z eskáčka.

=HâLYRWD
NOXEX
„Turnaj ročníku 2012 v Orlové nám
opět vyšel a potřetí v řadě jsme ho
vyhráli. Jsem za to moc rád, stejně
jako mí trenérští kolegové Otakar
Kovář a Honza Klacl. Soupeřili jsme
nejen s týmy z České republiky, ale
také se zástupci Maďarska, Rakouska, Slovenska a Běloruska. Kluci
odehráli dohromady sedm zápasů –
z českých zástupců se Šumperkem,
domácí Orlovou a Uherským Brodem. Dvakrát jsme remizovali, jinak
jsme pokaždé zvítězili a díky lepšímu
vzájemnému utkání s běloruským
soupeřem jsme skončili na prvním
místě. Všichni jsme byli maximálně
spokojení. Osobně jsem byl o to víc,
protože jsme na orlovském turnaji
ročníku 2012 dosáhli čistého hattricku. Bylo to opravdu super. Na to,
že v Orlové startovalo hodně týmů
a nehrál jen ročník 2012, ale i 2011,
zvládli organizaci akce na výbornou.
Byla to naprostá paráda.“
Lukáš DUBA,
člen trenérského
triumvirátu ročníku 2012
na turnaji v Orlové
Turnaj SIDA Cup i pro letošní rok
zaštítil Alois Mačák, někdejší prostějovský hokejista a velký místní
patriot. „Pro mě je sport a hlavně
hokej naprostá srdíčková záležitost.
Vždycky říkám, že děkuji svému tátovi za okamžik, kdy mě v pěti nebo
šesti letech vzal poprvé na prostějovský zimní stadion. A měl jsem také
možnost celý svůj život sportovat.
A v rámci svých možností se snažím
splatit dnešním rodičům a dětem to,
že i já a naše generace mohla sportovat, konkrétně hrát hokej. Jako dítě si
sám vzpomínám na krásnou atmosféru hokejových turnajů. Když jsme
prohráli, tak jsme plakali, když jsme
vyhráli, tak se slavilo. Takže když mě
před deseti lety oslovil pan Netušil,
vůbec jsem neváhal a zapojil se do tohoto turnaje,“ uvedl pro Večerník po
skončení loňského ročníku Mačák.
Kompletní rozlosování
SIDA Cupu 2019
pátek 12. dubna
15:00 - 16:15 Prostějov – Klagenfurt
16:30 - 17:45 Uher. Brod – Nové Zámky
18:00 - 19:15
Topoľčany – Martin
19:30 - 20:45 Púchov – Nové Zámky
sobota 13. dubna
8:00 - 9:15 Prostějov – Topoľčany
9:30 - 10:45
Uherský Brod – Minsk
11:00 - 12:15
Martin – Klagenfurt
12:30 - 13:45 Púchov – Nové Zámky
14:00 - 15:15
Martin – Prostějov
15:30 - 16:45 Uherský Brod – Púchov
17:00 - 18:15 Klagenfurt – Topoľčany
18:30 - 19:45 Minsk – Nové Zámky
neděle 14. dubna
8:00 9:15
semifinále 1A – 2B
9:30 - 10:45
semifinále 2A – 1B
11:00 - 12:15
o 7. místo 4A – 4B
12:30 - 13:45
o 5. místo 3A – 3B
14:00 - 15:15
o 3. místo
15:30 - 16:45
Finále
17:00 Slavnostní vyhlášení turnaje

Pøedstavujeme osobnosti „eskáèka“:

Mikuláš Mihòák
Seriál pøipravil Petr Komárek

PROSTĚJOV Nejčerstvější trenérská
akvizice SK Prostějov 1913 a zároveň jediná zahraniční. To je Mikuláš Mihňák,
lodivod ze země našich východních sousedů - Slovenska. Prostějovský klub jeho
příchod oznámil v únoru letošního roku.
Mikuláš Mihňák se narodil 12. ledna roku
1995. Na sport se zaměřil, i pokud jde o studijní dráhu. Po absolvování gymnázia se vrhl
na studium učitelství tělesné východy a trenérství ledního hokeje na bratislavské Univerzitě Komenského.
Hokej sám aktivně hrával. S dorostem Prešova v roce 2013 vyhrál slovenskou extraligu,

totéž se mu povedlo o tři léta později s juniorským výběrem Slovanu Bratislava. S ním
navíc rok předtím získal bronz. Ačkoliv je
Mihňák poměrně dost mladý, jako hráč se
pokračovat nerozhodl. Ruku v ruce se svým
studijním zaměřením se dal na trenéřinu.
Ve Slovanu Bratislava působil u druhého
ročníku hokejové přípravky, kde pomáhal
hlavnímu kouči vytvářet tréninkový program a také se podílel na jeho realizaci. To
samé platilo pro utkání. Přípravku dostal
na starost i v podstatně východněji položeném Bardejově. Tam už se angažoval
jako hlavní trenér a za tréninky a zápasy,

potažmo jejich vyhodnocování, nesl plnou odpovědnost.
V roce 2018 obdržel Mihňák významné ocenění od slovenského hokejového svazu. Veřejnost jej zvolila nejoblíbenějším mládežnických trenérem v zemi. Jeho nominaci obstarali
rodiče mladých hráčů, které trénoval.
Vedle hokeje má Mikuláš Mihňák zkušenosti s kurzy bruslení a plavání. U Slovenského
Červeného kříže úspěšně absolvoval kurz
vodní záchranné služby. Slovenský kormidelník se domluví anglicky a alespoň v základech zná němčinu. Cizí mu nejsou ani
počítačové znalosti, v práci s kancelářskými

programy Microsoft Office se jaksepatří vyzná.
Sám sebe čtyřiadvacetiletý trenér charakterizuje jako člověka s vynikajícími komunikačními schopnostmi, se schopností přesvědčovat
a řešit konflikty. Nechybí mu společenskost,
důslednost, spolehlivost, schopnost jednat
asertivně a rovněž chuť a ochota pracovat.
V Prostějově není Mikuláš Mihňák vázaný
na jednu konkrétní kategorii. S hokejovým
rozvojem dětí pomáhá u přípravky i výše
u hokejových tříd. V SK Prostějov 1913
hodlá dále rozvíjet své trenérské obzory
a na své malé svěřence aplikovat stávající
zkušenosti.

/KMWN¾w /KJÿ¾M RQ RąGX\GVÊ QEGP÷PÊ RTQ PGLQDNÊDG
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Foto: repro youtube.com
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PROSTĚJOV Hodně zamotaná je situace v tabulce nadstavbové
skupiny A1 Kooperativy NBL před posledním kolem. Pardubice
jsou po domácím zdolání Ústí ve 13. kole i ve hře o druhé místo,
naopak Severočeši skončí sedmí a s Brnem si zahrají předkolo
play-off. Oslabení Tuři po porážce s Opavou na své palubovce musí k jistotě druhé příčky v posledním kole uspět v Ústí
a už jistě šestí Slezané z Opavy se vyhnou předkolu. Děčínu
v Nymburce skončila šňůra pěti výher, ale už nemůže být horší
než pátý a šanci má dokonce i na třetí pozici. Co BK Olomoucko?

Zápas s Brnem se odehrál pod patronací šikovho křídelníka, který byl navíc při střelecké chuti. Proměnil hned sedm
trojek a v závěru se dokonce otřásal v základech výkon
Františka Váni, který dal v lednu Kolínu devět
trojek. „V poslední čtvrtině mi spoluhráči radili, ať střílím a zkusím to. Ale když se dostali na hřiště i naši mladší spoluhráči, chtěli
jsme, aby taky dali nějaké body,“ uvedl
autor pětadvaceti bodů, který tak podruhé v řadě uzmul naši prestižní rubriku.

Původní zpravodajství

JAVONTE
DOUGLAS

7

pro Večerník
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Dobrá zpráva pro Palyzu
Prostějov (lv) - Důkladné vyšetření na magnetické rezonanci
potěšilo křídelníka Olomoucka
a národního týmu Lukáše Palyzu.
Neodhalilo totiž na pravém koleni závažné poranění. Palyza sice
od střetu s nymburským Jaromírem Bohačíkem v utkání 10. kola
nadstavbové skupině A1 sleduje
své spoluhráče ze střídačky, existuje ovšem velká šance, že se na
palubovku rychle vrátí. „Všichni
věříme, že vyřazovací část soutěže
stihne. Sám Lukáš se chce vrátit co
nejrychleji, na druhou stranu nechceme nic uspěchat. Vynechal pár
zápasů, nebude ani v Opavě v závěru nadstavby. Play-off je důležitější,
snad už bude ve čtvrtfinále k dispozici,“ prohlásil sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.

Velikonoèní svátky ve
znamení play -off
Prostějov (lv) - Pouze krátkou
pauzu na regeneraci budou mít
basketbalisté po posledním utkání
v nadstavbové části Kooperativa
NBL. Předkolo odstartuje již 12.
dubna, série se hrají na dva vítězné
zápasy. První duely čtvrtfinále začínají 19. a 21. dubna. Výhodu domácího prostředí budou mít v prvních dvou zápasech lépe postavené
týmy v tabulce. Až poslední kolo
skupiny A1 rozhodne o tom, zda
basketbalisté BK Olomoucko
vstoupí do play-off v pátek nebo
neděli velikonočního víkendu.
V každém případě svého soupeře
přivítají v hale Sportcentra DDM
v Prostějově.

ƔƔvíce informací
ƔƔYtFHIRWRJUD¿tYLGHt
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Svěřenci kouče Predraga Benáčka po
snadném domácím sestřelu Brna ví, že
už nedosáhnou na druhé místo, skončí
tak třetí nebo čtvrté. Jedno je jisté, v závěrečném dějství se tudíž očekávají velké
bitvy o každý koš. „Každý zápas bude mít
svoji zápletku, něco takového tady snad

5

JAKUB
JOKL

ještě nebylo! Pro nás je důležité, že ve
čtvrtfinále budeme mít výhodu domácího prostředí v případném rozhodujícím
utkání. Ale to neznamená, že se nedíváme na tabulku a nesledujeme, na koho
narazíme. Odpověď ale budeme znát až
po posledním kole,“ popisuje nezvyklou
situaci Predrag Benáček, trenér BK Olomoucko.
Pokud Hanáci v závěrečném kole nadstavby v Opavě zvítězí, narazí na stejného
soupeře také ve čtvrtfinále. Stále jsou ve

Foto: www.bkolomoucko.cz

hře také jiné varianty. Tým sídlící v Prostějově mohou například čekat výjezdy
do Děčína. „Tu kalkulačku v hlavě nikdo úplně nevypne. Zvažujete všechny
možné varianty, přemýšlíte, který soupeř
by vám mohl v prvním kole vyřazovací
části více sedět. Jsou to takové úvahy,
většinou jsou i trošku zbytečné. Vyjde
z nich pouze jedna správná,“ přibližuje
své myšlenkové pochody Benáček, který

se soustředí na to, aby jeho tým v posledním kole v Opavě podal kvalitní výkon.
„Zatím ani nevím, v jaké sestavě pojedeme. V posledním utkání se třeba zranil
Jure Pelko, není jisté, jak na tom bdue.
Nějak to dopadne a věřím, že předvedeme kvalitní basketbal a připravíme se
na začátek play-off,“ uzavřel výhled před
cílovou rovinkou nejvyšší basketbalové
soutěže Benáček.

KOOPERATIVA NBL 2018/2019
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79:76

DĚČÍN,PROSTĚJOV Se třetí porážkou v řadě se museli smířit basketbalisté BK Olomoucko. V Děčíně se
ve středu minulého týdne radovali
Válečníci z těsné výhry 79:76, kterou v rámci 12. kola nadstavbové
skupiny A1 Kooperativy NBL neodvrátil ani Javonte Douglas, autor
sedmatřiceti bodů.
Válečníkům se v předchozím utkání
dařila střelba z dálky a také proti Hanákům se tlačili do trojkových pokusů.
V první desetiminutovce čtyři proměnili a také díky tomu drželi až do 7.
minuty mírný náskok. Poprvé skóre

na hostující stranu překlopil trojkou
Douglas, který při svém prvním pobytu na palubovce zaznamenal jedenáct
bodů. Především jeho zásluhou vyhráli hosté úvodní část duelu 18:17.
První koš další periody sice dal
Douglas, pak ovšem hosté začali v útoku zmatkovat. Mikulič neproměnil
snadnou středu z pod koše, další dva
výpady na domácí palubovku skončily ztrátou. Děčín toho dokázal využít
a v 16. minutě vedl už o osm bodů
32:24. Olomoucko dokázalo včas
odpovědět. Důležité koše dával především Dedek, po chvilkové odmlce
se prosadil Douglas a v poločase hosté
prohrávali pouze 39:41.
Na pokračování zápasu se v kabině
lépe připravili basketbalisté ze severu

Čech a po čtyřech minutách měli na
své straně náskok šesti bodů (48:42).
Zlepšená obrana Hanáků však pomohla k obratu. Na konci 28. minuty
zaznamenal své první body Váňa, jeho
koš byl ovšem důležitý, protože přinesl
vedení 54:53. Tento okamžik pomohl
Olomoucku k vedení 59:57 po třiceti
minutách.
V poslední čtvrtině se hosté drželi ve
vedení do 36. minuty, než rozhodčí
odpískali nesportovní faul Norwovi.
Ten domácí potrestali pěti body a rázem vedli 71:68. Od této chvilky se
Olomoucko čtyřikrát dostalo na rozdíl
jediného bodu, vyrovnání se však ne(lv)
dočkalo.
Statistiky z utkání a ostatní
výsledky najdete na straně 26

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
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„Pro mě je obrovská čest koučovat proti Predragovi. Ještě když jsem
byl dorostenec, tak mě trénoval, pak mě vedl i v Nymburku. Co se týče
zápasu, hráči to odbojovali neskutečně. Sedmnáct útočných doskoků
je neskutečné číslo. Myslím, že hráči si výhru zasloužili, protože chtěli
trošičku víc. Někteří hráči chyběli, někteří hráli se sebezapřením. Samozřejmě víme, že kvalita Olomoucka je vyšší, když jsou kompletní. Výhry
si moc vážíme.“

2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
„Děčín vyhrál zaslouženě, bojoval zkrátka víc než my, měl sedmnáct útočných doskoků. Dali jsme jim druhý třetí pokus a v posledních dvou minutách to rozhodlo. My jsme především závěr bohužel neodehráli podle našich představ, neudělali jsme nejchytřejší řešení. Soupeři jsme koncovku
tímto způsobem usnadnili.“

První výhra Hanáků v olomoucké Čajkaréně
96:66
&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
BK OL
b BRN

OLOMOUCNa čtvrtý pokus dokázali
basketbalisté BK Olomoucko vyhrát
v Čajkaréně. Ve své druhé domácí
hale porazili Brno 96:66, přestože
zpočátku utkání 13. kola nadstavbové skupiny A1 Kooperativy NBL
prohrávali a stále se museli obejít bez
svého kapitána Lukáše Palyzy.
Domácím v sobotním odpoledni chvíli
trvalo, než se dostali do tempa. Rychle
prohrávali 0:6 a 2:9 a až pak se pořádně
rozjeli. Hráči Brna byli uvolnění a trefovali se celkem přesně z velké vzdálenosti.
Díky tomu drželi vedení až do 7. minuty,
kdy Douglas smečí vyrovnal na 12:12.

V závěru periody Hanáci převzali režii
duelu a necelé dvě minuty před sirénou
měli osm minut k dobru - 20:12. Do
konce čtvrtiny ještě náskok mírně navýšili a vedli 23:14.
Hned po první akci druhé periody navýšili domácí své vedení na dvouciferný
rozdíl a pohodlný rozdíl si dlouhé minuty bez větších problémů hlídali. Brno
se několikrát dokázalo v útoku prosadit,
přesto bylo vidět, že v lepší pohodě jsou
basketbalisté Olomoucka. Ti se snažili
hrát rychle a pestře a v posledních dvou
minutách ještě přidali. Díky tomu v kabině odpočívali za stavu 49:32.
Skóre druhého poločasu otevřel Váňa,
poklidný průběh zápasu to ovšem nepřineslo. Hostující výběr se nesmířil s rolí
předem poraženého týmu a začal svoji

ztrátu snižovat. Stegbauer se několikrát
trefil z dálky a po čtyřech minutách domácí vedli pouze 55:48. Až toto skóre
Hanáky opět vyburcovalo ke zvýšení
jejich úsilí. V průběhu 28. minuty opět
vedli 66:48 po trojce Dedka a do koncovky vstupovali za stavu 72:51.
Po další minutě a půl to už bylo 78:51
a pro obra trenéry to byl signál, aby vstoupili do děje. Hostující kouč zkusil zastavit
ofenzivu Olomoucka oddechovým
časem, domácí zase ukázal na své mladé
naděje a jako prvního poslal na palubovku Erika Klepače a toho o chvíli později
doplnil také Lukáš Sychra. I tito mladíci
přispěli k důležitému ligovému vítězství.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku Kooperativy
NBL najdete na straně 26

2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ

„Na samém začátku jsme byli nervózní, potřebovali jsme už uspět. Vyhrát
zápasy, ve kterých jste papírovým favoritem je hodně těžké, nám se to
naštěstí povedlo. Po delší době se nám podařilo vyhrát na doskoku, tým
potrestal brněnské ztráty. Trošku mě mrzí veliký bodový rozdíl, protože
trenér soupeře je můj kamarád, se kterým jsem hrál v jednom týmu. Ale
tak to prostě chodí.“ (úsměv)

%JTKUVKCPQU%*17)-#< t'IQÆ$CUMGV$TPQ
„Po předchozím vítězství nám chyběla energie. Soupeři jsme dovolili hodně
útočných doskoků, které využil. Zvlášť musím ovšem pogratulovat Jiřímu
Dedkovi. Odehrál parádní zápas, vlastně to bylo jeho utkání. Můj tým se teď
musí co nejlépe připravit na předkolo play-off. Chceme postoupit do čtvrtfinále, které si tento tým z mého pohledu zaslouží. Tomu teď vše podřídíme.“

„Neváhal jsem ani vteøinu,“ øíká
nová posila Petr Bohaèík
PROSTĚJOV Především zkušenost a velkou bojovnost přináší do kabiny
Olomoucka Petr Bohačík (na snímku), nečekaná posila klubu na konci sezóny. Ostřílený basketbalista věří, že novému týmu v klíčové fázi soutěžního
ročníku pomůže.„Beru to jako osobní sportovní výzvu,“ řekl po prvním utkání
v novém klubu Bohačík.

chala Pekárka k přesunu to trvalo dva dny. Bylo to
EXKLUZIVNÍ rozhovor
vážně rychlé. Musím poděkovat Ostravě, že s přepro Večerník sunem souhlasila a umožnila mi zahrát si atraktivní

Ladislav VALNÝ
zápasy na konci sezóny.“
ƔƔ Neseběhl se váš přesun až příliš rychle?
ƔƔ Ostravě se v lize nedařilo, najednou můžete
„To je pravda. Od prvního telefonu manažera Mi- hrát o medaile. Je to příjemná změna?

Foto: www.bkolomoucko.cz

„Hlavně je to pro mě velká sportovní výzva. Už
to vypadalo, že desátého dubna budu mít po sezóně.
Uvažoval jsem, co s volným časem. Pak přišla taková
nabídka a nebylo co řešit. Neváhal jsem ani vteřinu.“
ƔƔ Na sehrání s novými spoluhráči není čas.
Může vám pomoci, že v Olomoucku jsou hráči
s velkým talentem?
„Ta kvalita je tady opravdu vidět. To mi může pomoci. V Olomoucku jsou kluci, kteří mají talent a jsou

výborní basketbalisté. Díky tomu bude zapadnutí
do týmu jednodušší.“
ƔƔ Na prostějovské palubovce se před časem
proháněl váš bratr Jaromír. Probíral jste s ním
nabídku Olomoucka?
„To ne, na to ani nebyl čas, i když o nabídce věděl.
Ale když jsem dostal dres, hned jsem mu poslal
fotku. Aby viděl, že i já už mám olomouckou sedmnáctku.“ (úsměv)

Pondělí 8. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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Další úchvatné povstání kosteleckých borcù,
tentokrát super druhou pùlí znièili Ivanèice!
KOSTELEC NA HANÉ Ivančický
EXKLUZIVNÍ
celek dlouhodobě patří k nej- reportáž
lepším účastníkům 2. ligy mužů
ČR. A protože se házenkářům pro Večerník
TJ Sokol Kostelec na Hané HK Marek
v jarní části jihomoravské sku- SONNEVEND
piny této soutěže dosud nedařilo, očekávala se v 18. kole jejich pravděpodobná porážka na
vlastním hřišti. Během prvního poločasu nedělního utkání se
předpoklady také naplňovaly, ale po změně stran předvedli domácí své tradiční zmrtvýchvstání a drtivým obratem parádně
vyválčili dva cenné body za triumf 32:26 (10:15)!

HK KO
hk iv

32:26

V úvodu se Hanáci drželi přesně pět
minut do stavu 3:3. Vzápětí si vybrali
obvyklý blackout, kdy dalších devět
minut nedali ani gól a sami jich inkasovali sedm za sebou na 3:10! Během
téhle mizerné pasáže nefungovalo
absolutně nic, hosté snadno získávali
lacino ztracené míče. Aby pohodlně
skórovali jak z rychlých trháků, tak
z volných pozic na brankovišti po postupných útocích.
Povážlivá situace se stabilizovala te-

prve s příchodem Navrátila mezi tyče.
Jeden z dvojice gólmanů Sokola chytil
několik šancí, jeho parťáci začali proměňovat aspoň některé své příležitosti
a vývoj duelu se částečně vyrovnal. Ještě před odchodem do šaten se povedlo snížit na trochu přijatelnější rozdíl
pěti tref (7:14 – 9:14). Stále však nic
nenasvědčovalo smršti, která přišla po
obrátce.
Borci hákáčka se totiž na hřiště vrátili s jasně viditelným odhodláním,
jež dokázali stoprocentně přenést do
týmového výkonu. Za celou druhou

půli skutečně vynikajícího, jednoho
z nejlepších v posledních letech! Byl to
opravdový uragán házenkářské kvality.
Vše načala šestibranková šňůra z 9:15
na 15:15 už zkraje 36. minuty. Navíc
Kostelečtí vůbec nepolevovali a favorita hrnuli dolů pod sebe nemilosrdně
dál. Navrátil skvěle čapal, obrana náhle pracovala na jedničku. A ofenziva?
Ta rázem získala výborné parametry
díky nepoměrně aktivnějšímu pohybu
všech plejerů i jejich vzájemné spolupráci, balón šel bleskově z ruky do
ruky. A často pak končil v síti soupeře.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Marek Sonnevend

Pozápasové
hodnocení trenéra
Milan VARHALÍK – TJ Sokol Kostelec na Hané HK
„Mezi pátou a patnáctou minutou jsme soupeře pustili zbytečně moc od
těla a nechali ho rychle odskočit na velký rozdíl sedmi gólů. Až potom jsme
se s příchodem Pavla Navrátila do brány vzpamatovali, začali lépe bránit,
víc se hýbat v útoku, přestali jsme být tak statičtí a vzájemně si pomáhali.
Malými krůčky se dařilo vracet do zápasu, před přestávkou jsme snížili
na 10:15. Tím zůstala v mančaftu jiskra možného obratu, který po pauze
opravdu přišel. Něco jsme si totiž řekli v šatně a musím chlapce pochválit, že
to během celého druhého poločasu do puntíku plnili. Hráli koncentrovaně
a disciplinovaně, vycházeli z výrazně zlepšené defenzivy včetně dobře
chytajícího Pavla, hodně nahoru šla také útočná činnost celého mančaftu.
Ivančice jsme tím dostávali pod tlak, nutili k chybám, postupně otočili
skóre ve svůj prospěch a výborně zvládli i koncovku. Druhá půle vyhraná
o jedenáct gólů byla z naší strany fakt skvělá, klobouk doků před klukama
za vysoce kvalitní výkon v ní. Zabrali zkušenější borci Mara Dostál, Honza
Smékal, Mara Grepl a Marťa Popelka, perfektně svou příležitost chytil za
pačesy mezi muži debutující dorostenec Vojta Pospíšil. Těchto vybojovaných dvou bodů doma proti silnému celku si musíme vážit.“
Takovým způsobem výběr TJ střelecky tažený Dostálem, Smékalem,
Greplem i Popelkou otočil ze 17:18 na
21:19, načež těsné vedení systematicky zvyšoval až k bezpečnému náskoku
29:23 čtyři minuty před koncem. Úplný závěr nadšení fanoušci skandovaně
vytleskali a jak oni, tak mužstvo HK si

domů odnesli krásný zážitek z báječně
odehraného poločasu!
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku najdete na
straně 26.
V příštím vydání Večerníku přineseme rozhovor s Markem Dostálem, autorem včerejších devíti gólů.
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PROSTĚJOV Přibližující se dno
tabulky vyburcovalo házenká- EXKLUZIVNÍ
reportáž
ře TJ Sokol II Prostějov k velmi
potřebnému vítězství. V 18. děj- pro Večerník
ství 2. ligy mužů JM 2018/2019 Marek
udolali v nedělním odpoledni
SONNEVEND
na vlastní palubovce hlavně
úspěšným finišem Velké Meziříčí 32:30 (19:18) a pojistili si průběžné osmé místo, těsně za sedmou pozicí a dostatečně daleko od
sestupových příček.

Domácím vyšel vstup do střetnutí, poměrně brzy vedli i bez rodinného klanu
trojice Flajsarů 6:3. Potom však polevili v obraně, inkasovali hromadu gólů.
A dost lacino dovolili soupeři otočit na
11:13. Naštěstí i Hanákům se směrem
dopředu dařilo, zejména úderný Ko-

sina často skóroval z levé spojky. Jeho
střelecká potence udržela tým v zápase,
vzepětím před přestávkou se dokonce
podařilo jít zpátky do těsného náskoku
18:17.
Mírnou převahu „dvojka“ držela do 35.
minuty (21:19), kdy pro změnu zvýšili tempo hosté a po dalším obratu na
21:22 dlouho zůstávali o kousek vepředu. I s pomocí diskutabilních výroků
rozhodčích odskočili deset minut před
koncem na 24:27, tím pádem to s ofen-

PROSTĚJOV Po třech bronzech
výběrů dospělých a dorostenců
medailově uspěli také věkově
mladší korfbalisté SK RG Prostějov. Starší žáci tohoto oddílu
totiž vybojovali národní stříbro
za konečné druhé místo v lize ČR
„U16“!
Rozhodl o tom závěrečný turnaj
ve Znojmě, kam mezi kvarteto
nejlepších celků po základní části
postoupili Hanáci ze třetí pozice
dlouhodobé soutěže. V semifinále
tudíž narazili na druhou Kutnou
Horu a díky skvělému výkonu, kdy
celé střetnutí těsně vedli, slavili postupové vítězství 12:10.
Také finále měli rozjeté báječně,
o poločasové přestávce vedli nad
favorizovaným Znojmem 10:8.
Po pauze však domácí vývoj duelu postupně otočili, a byť ergéčko
maximálně bojovalo až do úplného
závěru, prohru o dva koše 20:22 neodvrátilo. I ze zisku stříbrných kovů
ale měli šikovní svěřenci trenérské
dvojice Martin Šnévajs - Aneta
Lešanská velkou radost.
Finálový den starších žáků 2019,

výsledky – semifinále: Znojmo –
Brno 18:15 (8:8), Prostějov – Kutná Hora 12:10 (8:8), nejvíc košů
SK RG: Valenta 6, Nedbal 3. O 3.
místo: Kutná Hora – Brno 10:9
(4:5). Finále: Znojmo – Prostějov
22:20 (8:10), nejvíc košů SK RG:
Bartošová a Valenta 6.
Liga starších žáků 2018/19 –
konečné pořadí: 1. Modří Sloni
YMCA Znojmo, 2. SK RG Prostějov, 3. SK Respo Kutná Hora, 4.
KK Brno, 5. SK Plhov Náchod, 6.
KK Brno B, 7. VKC Kolín.
Třináctiletí to rozjedou na „reálce“!
Na dva závěrečné turnaje o medaile
je rozděleno vyvrcholení aktuálního ročníku ligy mladších žáků ČR.
Korfbalové naděje SK RG Prostějov prošly do elitní pětky top oddílů celé republiky ze druhé příčky
základní fáze, načež v Brně absolvovaly úvodní finálové klání. Hanácký
tým dosáhl vyrovnané bilance dvou
vítězství i porážek, čímž zaujal průběžný třetí post.
„S vedoucím Brnem i druhým
Znojmem jsme ale neprohráli nijak

S II PV
s vm

32:30

zivně se trápícím výběrem TJ nevypadalo vůbec valně.
Černíčkovi svěřenci se ale v závěru
mohli opřít o tři klíčové zbraně: zlepšenou defenzivu, výborné zákroky
gólmana Hrubého a pevnější nervy.
Dvanáctibrankového Kosinu v pravou
chvíli podpořili úspěšným zakončením
též Bokůvka, Čelovský, Hacura, Jurečka

i V. Micka. A zrodil se finální zvrat na
31:29 zkušeně pohlídaný v posledních
desítkách vteřin kolektivní bojovností.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku 2. ligy najdete
na straně 26. V příštím čísle si můžete přečíst interview s trenérem
prostějovských mužů Tomášem
Černíčkem.
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Marek Sonnevend
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TOMÁŠ ÈERNÍÈEK s6RNRO,,3URVWÈMRY
„Nebyla to moc pěkná házená, spíš oboustranný boj, ale účel světí
prostředky a my máme dva body, které jsme dost potřebovali. Sice nás
to stálo hodně nervů, přesto jsme dobrou koncovkou domácí vítězství
vyválčili. Už po prvním poločase se dařilo držet těsné vedení, ovšem
moc spokojený jsem nebyl kvůli špatné obraně. Klukům jsem proto
o přestávce kladl na srdce, že není možné na vlastním hřišti dostat od
hratelného soupeře osmnáct branek za třicet minut. Oni si to vzali k srdci, směrem dozadu výrazně přidali. Pro změnu jsme se však zase trápili
útočně a tím pádem dlouho prohrávali, v padesáté minutě dokonce o tři
góly. Závěr byl pak velice hektický, rozhodčí radši nebudu komentovat.
Utkání mohlo dopadnout v podstatě jakkoliv, ale naštěstí vyšly poslední
okamžiky lépe nám. Důležitou výhru jsme doslova vydřeli a díky tomu
máme před sestupovými místy určitý bodový polštář. Pochvalu zaslouží
celý tým, který střelecky táhl Jirka Kosina a dobrými zákroky v bráně držel
Jirka Hrubý. Cením si toho, že kolektiv zvládl absenci všech obvyklých
středních spojek Toma Flajsara, Filipa Mikulky a případně Kuby Flajsara,
improvizovaně to dokázal v útoku uhrát i bez nich.“

.RUIEDORYtVWDUñtÿiFL]tVNDOLUHSXEOLNRYpVWítEUR
PODGñtÿiFL6.5*PDMtYVRERWXGRPDILQiORYĄGHQ
moc, byly to proti nim docela vyrovnané souboje. Zatímco Koblov
a Tábor jsme přehráli o něco víc.
Každopádně mezi všemi pěti družstvy nejsou velké výkonnostní rozdíly, kromě toho u dětí do třinácti
let hodně záleží na momentálním
rozpoložení, náladě. Každý zápas
mezi stejnými soupeři může dopadnout úplně jinak,“ přiblížila s úsměvem trenérka ergéčka U13 Renata
Havlová, jež mančaft vede společně
s Petrem Šnajdrem.
Finálový den 1 mladších žáků
2019 – výsledky SK RG Prostějov: Brno 4:7 (1:4), Znojmo 4:6
(1:2), Koblov 8:2 (2:0), Tábor 9:5
)LQ½ORYÙGHQPODGvÉFKz½NÕ
Y3URVWÈMRYÈsSURJUDP

9.30 hodin SK RG Prostějov – KK
Brno, 10.20 KC SPŠS Tábor – Modří Sloni YMCA Znojmo, 11.10 Brno
– KK TJ Sokol Koblov, 12.00 Prostějov – Znojmo, 12.50 Koblov –
Tábor, 13.40 Znojmo – Brno, 14.30
Prostějov – Koblov, 15.20 Brno
– Tábor, 16.10 Znojmo – Koblov,
17.00 Prostějov – Tábor.
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(5:3). Průběžné pořadí: 1. Brno 8,
2. Znojmo 6, 3. Prostějov 4, 4. Koblov 2, 5. Tábor 0.
Druhý finálový den českého korfbalu pro věkovou kategorii mladšího žactva uspořádá prostějovský klub v hale RG a ZŠ města PV
ve Studentské ulici, a to v sobotu

13. dubna od 9:30 hodin. „Na výsledky u dětí netlačíme za každou
cenu, ale naši svěřenci sami chtějí
vyhrávat a moc touží po zisku medaile. Což je určitě náš společný
cíl, zvláště v domácím prostředí,
kam se přijdou podívat rodiče, další
příbuzní i kamarádi a kamarádky.

Foto: Facebook

Schválně jsme rozpis jednotlivých
utkání rozhodujícího turnaje udělali tak, abychom celý den končili
posledním duelem od pěti hodin
odpoledne my. Snad uděláme sami
sobě i všem fanouškům radost a na
bednu opravdu dosáhneme,“ přeje
si Havlová.
(son)
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