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„NEMOHUZAJEJÍSMRT,

EXKLUZIVNĚ

JÁ HANKU MILOVAL!“
Michal KADLEC | Nikola FILIPENSKÁ
PROSTĚJOV Přímé obvinění ze strany maminky osmnáctileté Hanky Dvořákové, která si společně se svojí o čtyři roky mladší kamarádkou vzala život v sobotu 23. března v kolejišti u Pivína,
naprosto vyvrátil nejen slovně, ale i důkazy pětadvacetiletý Ondřej Wegsmied. Bývalý partner
psychicky nemocné slečny Večerníku ukázal nejen SMS zprávy, které mu jeho dívka posílala
těsně před smrtí. Z nich je patrné, že mladý muž nenese na její smrti absolutně žádnou vinu,
ba právě naopak... Kdyby rodina tragicky zemřelého děvčete dala na jeho radu a upozornění, mohlo se drastické smrti
osmnáctileté dívky z Alojzova
snad ještě předejít!

ČTĚTE NA STRANĚ 15
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Jehly se znovu posbírají
Prostějov (red) – Zítra, tj. v úterý
16. dubna, proběhne v Prostějově
již 5. ročník celostátní akce JEHLA
zaměřené na sběr nebezpečného
infekčního odpadu po narkomanech. Vloni strážníci ze čtyř desítek
měst během jednoho dne společně
sesbírali na dětských hřištích a rizikových místech téměř tisícovku
kusů použitých jehel a stříkaček.
„U nás v Prostějově strážníci při
této akci v roce 2018 nalezli a odstranili na sedmi místech celkem
jedenatřicet jehel. I když kontaminovaný materiál sbírají průběžně
při své kontrolní činnosti, mají tyto
specificky zaměřené akce velký
smysl. Snižují riziko možné nákazy, připomínají veřejnosti správný
postup při nálezu tohoto odpadu
a poskytují strážníkům informace
o pohybu drogově závislých osob.
Množství nalezeného kontaminovaného odpadu se v posledních
letech snižuje, ale riziko stále hrozí,“ uvedl Jan Nagy, ředitel Městské
policie Prostějov.

KAM JDOU,

PANE FOTOGRAFE?

Foto: Michal Kadlec
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Michal KADLEC
PROSTĚJOV Tímto snímkem se vracíme
k neĚĄvnĠmƵ ũeĚnĄní ǌastƵƉŝteůstva͘ WrostĢũovƓơ koͲ
mƵnĄůní ƉoůŝƟcŝ ǌaseĚĄní teŚĚǇ na ƉĄr Ěesítek mŝnƵt
ƉƎerƵƓŝůŝ͕ Ɖrotoǎe na ƉroŐramƵ ďǇůo sůavnostní ĨotoͲ
ŐraĨovĄní ceůĠŚo osaǌenstva naƉƎíē ƉoůŝƟckǉm sƉeͲ
ktrem͘ Ea sůavnostní akt ƉƎŝƓeů ĚoŚůĠĚnoƵt ďǉvaůǉ
ǌastƵƉŝteů :oseĨ ƵŐƵsƟn͕ kterǉ ĨotoŐraĨovŝ >ƵkĄƓŝ
nĚrǉskovŝ kŝďŝcovaů Ěo Ǝemesůa͘ ͣ<am ũako ũĚoƵ͕͞ Ɖtaů
se ũeũ Ɖo cvaknƵơ sƉoƵƓtĢ aƉarĄtƵ se ǌĄvŝsơ v Śůase
ƵŐƵsƟn͘ ^ůƵǎeďnĢ neũstarƓí komƵnĄůní ƉoůŝƟk toƟǎ
Ɖo ůoŸskǉcŚ voůďĄcŚ Ƶǎ Ěo ƉĢtatƎŝceƟēůennĠŚo ǌastƵͲ
Ɖŝteůstva neƉrokůoƵǌů͘ WƎesto na nĢm ďǇůo vŝĚĢt͕ ǎe ďǇ
se nĢũakĠ ƉoůŝƟckĠ ĚeďatǇ rĄĚ ǌƷēastnŝů͘ ^oƵēasní ǌaͲ
stƵƉŝteůĠ se aůe Ěo ůavŝc v oďƎaĚní sínŝ raĚnŝce vrĄƟůŝ Ɖo
ĨotoŐraĨovĄní ďeǌ nĢũ͘͘͘
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Chøipka se ještì nevzdala
Prostějov (mik) – Naštěstí je už
dávno pryč chřipková epidemie,
která hlavně během února až poloviny března zasáhla také Prostějov.
Nyní je počet nemocných již hluboko pod hranicí epidemie. „V pondělí osmého dubna jsme měli registrováno už jen 1 097 nemocných
v přepočtu na sto tisíc obyvatel.
Přesto ale nemůžeme pořád tvrdit,
že máme vyhráno. V rámci Olomouckého kraje stále evidujeme
dvaatřicet případů chřipkového
onemocnění s klinicky závažným
průběhem, bohužel už registrujeme
šestnáct případů úmrtí,“ sdělila Eva
Kučerová, prostějovská hygienička
a šéfka protiepidemiologického oddělení.

Pondělí 15. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

rubriky

Agentura Hóser se už dozvěděla,
co chtějí prostějovští konšelé udělat
s prostorem za místním nádražím!
Podle nejnovějších zpráv se po prudkých hádkách radní rozhodli, že tam
nebude parkoviště, sportovní hala,
ale ani nová redakce Večerníčku.
Magistrát tam prostě a jednoduše
zřídí vlastní prostějovskou zoologickou zahradu!
„Už od doby, co jsme se ujali vlády na
Prostějovem, jsme přemýšleli o něčem
novém, co v tomto městě ještě není

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

**Pondělí **
Na sever od přehrady. Finsku se přezdívá země tisíců jezer. U nás sice
žádná větší jezera nemáme, zato máme plumlovskou přehradu. Přehradu
tisíců sinic… Jak to v severské zemi vypadá, přiblížili studenti z Gymnázia
Jiřího Wolkera na přednášce v knihovně.
**Úterý**
Láska až za soud. Rozejít se s někým přes SMS je celkem dost laciné. Pokud to ovšem uděláte po e-mailu, pak už to máte úplně zadarmo... Rozchod nezvládl Martin Biháry, který tak toužil dát se svou bývalou ženou
opět dohromady, až skončil před prostějovským soudem.
** Středa**
Kdyby tisíc saxofonů. Chcete udělat radost úplně všem svým soudům?
Stačí, když prodáte svůj saxofon. Členové Českého saxofonového kvarteta
tak neučinili, díky čemuž mohli v divadle vystoupit společně s Davidem
Ebenem a pěveckým Kriskroskvintetem.
**Čtvrtek**
Židovský zázrak. Potkají se dva rabíni a hádají se, kdo z nich v životě udělal
větší zázrak. „Já jsem spal v hotelu, probudím se a koukám: celý hotel včetně
mého pokoje byl v plamenech. Tak jsem máchl rukou a stal se zázrak: všude
řádil požár, jen kolem mě byl chládek. V klidu jsem vyšel z hotelu a nic se mi nestalo!“ Ten druhý říká: „To vůbec nic není. To já jsem jednou jel z Vídně a měl
hrozný hlad. Na nádraží jsem vyběhl z vlaku a u jednoho stánku objevil pečenou husičku. Jenže zrovna byl šábes, a to podobné věci jíst nesmíme. Tak jsem
máchl rukou a stal se zázrak: všude kolem šábes, jen nade mnou bylo pondělí!“
V muzeu proběhla přednáška na téma židovské zvyky a tradice.
**Pátek**
Nudíš se? Zabij někoho! If you don’t know, what to do, kill somebody...
V prostějovském divadle bylo k vidění experimentální pojetí hry Williama
Shakespeara Macbeth.
**Sobota**
Když hvězdy tančí. I když jste na úplném dně, pořád se můžete koukat
nahoru na hvězdy. Sledovat malé, ale o to čipernější hvězdy při tanci bylo
možné při oblíbené akci Orion dancing stars v Němčicích nad Hanou.
**Neděle**
Na křídlech fantazie. „Kdyby prase mělo křídla, křídla jako pták, vyletěl
bych na praseti někam do oblak. Uviděl bych Itálii, uviděl bych svět. V Rakousku bych slyšel zvonce, z výšky koukal na Japonce a pak bych se zase vrátil, vrátil bych se zpět,“ zpívá Petr Skoumal. Na hudební cestu kolem světa
mohly děti vyrazit z prostějovského hlavního náměstí. Společnost jim tentokrát dělal Pavel Novák.

a co by přilákalo další návštěvníky.
Turistika je totiž velkým přínosem
pro kasu a v poslední době už do našeho města nechce nikdo jezdit. Prý
už návštěvníkům z jiných krajů nemáme co nabídnout. Takže naše rozhodnutí je jasné, za místním nádražím zřídíme vlastní městské ZOO,“
informoval Agenturu Hóser primátor Francimór Kopačka. Jak sám přiznal, s nápadem přišla na radu konšelů jeho kolegyně, náměstkyně Bitva
u Sokolova. „Miládka mi totiž oznámila, že sousedé si na ni doma stěžují,
že její lvi, tygři a pumy často utíkají
z výběhu, kde je chová, a ohrožuje
obyvatele celé ulice. Takže všechna
zvířata prý hodlá věnovat městu. No,
a máme je zavřít do městského depo-

KRIMI
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Když žena bydlící v Dobrovského ulici v Prostějově
vešla minulé pondělí ráno
do svého sklepa, nevěřila
vlastním očím. Údiv vzápětí vystřídal vztek! A nebylo
divu, někdo se jí totiž vloupal do sklepní kóje a uvnitř
řádil jako pominutý...

6 000
Výsledkem řádění dosud
nezjištěného zloděje byla
krádež čtrnácti párů pečlivě naskládaných bot a ženě
tak vznikla škoda za šest
tisíc korun. Co je to platné,
že pachateli v případě dopadení hrozí až tříletý kriminál. V čem ale teď bude
dáma chodit? Na to jí určitě žádný ze strážců zákona
odpovědět nedokáže...

zitáře, nebo je nechat utratit? Proto
využijeme volnou plochu za místním
nádražím a postavíme tam regulérní
zoologickou zahradu. Samozřejmě
využijeme dotací, navíc máme z různých míst na světě přislíbena zvířata,
která by nám byla věnována,“ uvedl
dále primátor Kopačka.
„Několik let jsem ty šelmy opravdu
chovala doma, ale už to nejde. Jeden
ze lvů sežral dva sousedy, puma zase
krade sousedům slepice a králíky, no
prostě hrůza. Takže všechna zvířata
věnuju městu a bude to základ pro
nové ZOO za místním nádražím.
Rádi bychom do roka a do dne měli
velkou zahradu nejen se šelmami,
ale i hady a ptáky. Jen doufám, že
řev zvířat nebude budit lidi ze spán-

ku v okolí místního nádraží, to bych
si vyčítala,“ potvrdila Milada Bitva
u Sokolova, náměstkyně primátora.
Podle informací od našich bulvárních
redaktorů budou nad bezpečností
okolo nové ZOO dohlížet strážníci
s uspávacími flintami. „Pokud nějaké zvíře uteče, bude ihned zkušenými
střelci uspáno. Žádné nebezpečí okolním obyvatelům tak hrozit nebude,“
slibuje primátor.
ZaAgenturuHóserMajkl

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.

MARTIN REMEŠ
se narodil 31. května 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 9. dubna
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
44 do 45 let, měří okolo 180 centimetrů, má obézní postavu, modré oči a hnědé vlasy. Nosí vousy, takzvané strniště.

DAVID SVAČINA
se narodil 31. března 1982 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 22. ledna
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
37 do 40 let, měří okolo 180 centimetrů, má střední postavu, modrohnědé
oči a hnědočerné vlasy.

rubriky
Večerníku
CO NÁS 3OTħðILO...
V Metru vše v pořádku. Kontrola
provozu a hlavně hospodaření prostějovského kina Metro 70 dopadla na
výbornou. Komise až na nějaké malé
„prkotiny“, které nestály ani za řeč,
neshledala žádné pochybení. Ředitelka Barbora Prágerová si tak mohla
oddechnout a vedení magistrátu je
rovněž spokojeno.
CO NÁS UDIVILO…
Chování hvězdy. Týmu BK Olomoucko závěr nadstavbové části Kooperativy NBL nevyšel. Nejenže prohrál
čtyři z posledních pěti zápasů, ale těsně
před play off neunesl porážku v Opavě
americký pivot Javonte Douglas, který
při konflitku s jedním z hráčů domácích udeřil asistenta trenéra a po utkání
nepodal soupeřům ruku...
ZACHYTILI JSME

1 711

Nezaměstnanost v celém Olomouckém kraji opět výrazně poklesla, tentokrát v součtu o osm
procent! V Prostějově je aktuálně
bez práce jen 1 711 osob, na druhé
straně zdejší pobočka Úřadu práce
ČR registruje pouze něco přes pět
set volných míst. A pak si firmy nemají stěžovat, že není kde brát lidi...
ZAUJAL NÁS...

LEOŠ NOHA

Foto: Internet
Zdravotník a sukničkář Adolf „Áďa“
Větvička z oblíbeného seriálu Okresní
přebor se objevil v Prostějově! Známý
herec vystoupil v rámci divadelní hry
Macbeth - Too Much Blood. A byla to
z jeho strany další jízda...

Čtěte na straně 28
ZASLECHLI JSME…

„VYHROŽOVAL MI,
ŽE KDYŽ S NÍM
NEBUDU,
TAK MĚ ZABIJE.“
Být chtěnou ženou, není pokaždé
jednoduché. Takto si posteskla před
Okresním soudem v Prostějově
Renata G., bývalá družka Martina
Biháriho, který nezvládl rozchod...
Čtěte na straně 5
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

13/5 °C

¶WHUÙ

11/3 °C

Støeda

13/5 °C

Ètvrtek

12/6 °C

Pátek

13/7 °C

Sobota

14/9 °C

Nedìle

13/9 °C

Anastázie
Irena
Rudolf
Valérie
Rostislav
Marcela

Alexandra

Pondìlí 18/6 °C
22.4.

Evžénie
Zdroj: meteocentrum.cz
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pak se jeho chování výrazně zhoršilo.
Učitelům pravidelně sprostě nadával
a choval se agresivně i nepředvídatelně.
Vše vyvrcholilo tím, že v hodině pracovní
výchovy máchal pilou a vyhrožoval, že
všechny podřeže. Po této události začali
na chodbách RG a ZŠ města Prostějova
hlídkovat policisté. Trvalo několik týdnů,
než soud rozhodl o tom, že žák bude
umístěn do Dětského diagnostického
ústavu v Olomouci. Rodiče zbylých dětí
zjistili jsme
i učitelé si sice oddechli, nikdo však stále
neví, co bude dál?
„Proslýchá se, že by se měl dotyčný vrátit už v polovině května. Byla snaha, aby
ä¾MQUOÆVąÊF[\¾MNCFPÊwMQN[O¾\¾NKDWXGXwGOEQUQWXKUÊUCTO¾FQWFoto: Martin Zaoral a Facebook
navštěvoval jinou třídu, či dokonce školu.
PROSTĚJOV Problémy s těžce zvla- žáka osmé třídy RG a ZŠ města Pro- do Dětského diagnostického ústavu
Bohužel to není vůbec snadné. Ostatně
Martin
ZAORAL
datelnými žáky obecně narůstají, to- stějova ve Studentské ulici, který do- v Olomouci. Obavy rodičů to ovšem
už na naši školu přešel z jiné,“ vypověděl
hle je ovšem extrém. V minulém vy- slova terorizoval nejen své spolužá- rozhodně nerozptýlilo a poslední in- Žák přišel na „reálku“ v tomto školním exkluzivně pro Večerník jeden z řady rodání Večerník informoval o případu ky, ale i učitele. Nedávno byl umístěn formace jim uklidnění nepřinesou... roce. Nejprve fungoval relativně dobře, dičů, kteří se bojí, že jeden problémový

„Jirka už bude hrát
jen v našich srdcích,“
pronesl bratr sebevraha z Dobromilic
PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník informoval o tragickém EXKLUZIVNĚ
případu sebevraždy, ke které se
skokem pod vlak na kolejích poblíž Šumperku odhodlal jednatřicetiletý Jiří H. z Dobromilic. Redakci se v uplynulém týdnu ozval
bratr zemřelého a projevil zájem pitvat. Stejně by to vedlo jen k dalším
vyjádřit se k okolnostem smrti své- diskusím a my na ztrátě milovaného
ho blízkého příbuzného.
člověka už nic nezměníme,“ omluvil
Tomáš Zapletal, který se vyjádřil
Michal KADLEC sepouze
k uvedenému zdravotnímu staPodle výpovědi našeho zdroje, měl Jiří H. vu zesnulého sourozence. „Rád bych
trpět rakovinou a dlouhodobě neplatit vzkázal tomu rádoby kamarádovi, že
své přítelkyni alimenty na malé dítě. Za informace o nemoci a délce života jsou
to měl být dokonce odsouzen a čekal jej nepodložené. Tudíž zde řekl něco, co
nástup do vězení. A právě tyto okolnosti nemá ověřené a je to jen zpráva typu
byly údajně tím, co dohnaly mladého ´jedna paní povídala´... Tímto bych
muže k tomu nejzoufalejšímu činu.
chtěl jménem rodiny veřejně poděBratr Jiřího H. původně chtěl o životě kovat všem kamarádům a známým za
tragicky zemřelého hovořit obšírně, hojnou účast na posledním rozloučení
na dohodnuté schůzce však změnil a především Casus baru za uspořádanázor. „Chtěl jsem vám o Jirkovi říct nou sbírku. Nyní už bude Jirka hrát jen
hodně, ale probíral jsem to s rodinou v našich srdcích,“ rozloučil se smutně
a nehodláme se v tom neštěstí dál Tomáš Zapletal.
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„ÚSPĚŠNÝ MLADÝ MUŽ“
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

pro Večerník
Martin
ZAORAL
PROSTĚJOV Tohle nemělo šanci
na úspěch. Finanční poradce Jan
Vymětal z Dětkovic se snažil hájit
tím, že 2,6 milionu korun dal do
krabice od bot, kterou pak ztratil. Soud mu to ovšem neuvěřil
a poslal jej na čtyři roky do vězení.
„Z dokazování jasně vyplynulo, že
verze obžalovaného je smyšlená.
Jeho přístup se dá shrnout slovy
jednoho z věřitelů: komu dluží,
tomu vykládá pohádky,“ vyjádřil
se předseda senátu Petr Vrtěl při
pátečním líčení, které probíhalo
u Okresního soudu v Prostějově.
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REPORTÁŽ ČTĚTE NA STRANĚ 15
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PROSTĚJOV Pouhé čtyři stupně nad nulou a déšť. Úvodní víkend prostějovských Velikonoc 2019
zkazilo nevlídné počasí. Uplynulou sobotu sledovala vystoupení kapely Memphis a dechovky
Ištvánci jen hrstka nejotrlejších, dopoledne si alespoň pár zmrzlých dětí přišlo zaskotačit s Míšou
Sloukovou... O moc lepší to nebylo ani v neděli. Holt, větru a dešti radní neporučili...
(mik)
TEMATICKÁ DVOUSTRANA PROSTĚJOVSKO&VELIKONOCE STRANY
PŘEDVELIKONOČNÍ VÍKENDOVÉ REPORTÁŽE

16-17
STRANA 30
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Z DŮVODU
STÁTNÍCH SVÁTKŮ
JE REDAKCE
VEČERNÍKU
V PÁTEK 19.4.
A V PONDĚLÍ 22. 4.
UZAVŘENA!!!

žák bude představovat zásadní problém
pro celou třídu. I z toho důvodu nechtěl
být jmenován. „Aby to nedopadlo tak,
jak před jeho umístěním do Diagnostického ústavu. To už ostatní rodiče odmítali posílat své potomky do školy, jednu
chvíli tam chodil jen on a skutečně hrstka
dalších,“ šokoval Večerník stavem, o kterém nikdo veřejnost neinformoval!
Jak to tedy bude dál se zatím přesně neví.
Problém byl totiž prozatím odsunut, nikoliv ovšem vyřešen. „Všem je jasné, že
ideální by bylo, pokud by on sám šel do
sebe a od základu změnil své chování. Že
se tak skutečně stane, ovšem příliš nevěřím a nejsem v tom sám,“ uzavřel muž.
Už dříve Večerník v této souvislosti oslovil zástupce školy, kteří se však vzhledem
k věku problémového žáka nesmí k celé
záležitosti vyjadřovat.
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PROSTĚJOV Přijdete ráno ke svému autu a máte v něm rýhy... Situace, která dokáže pořádně zvednout
krevní tlak nejednomu z nás. Dobře
ji znají například obyvatelé Sídliště
E. Beneše v Prostějově. Stále nepolapený vandal tam ničí auta už minimálně dva roky!
O ničení vozů na jednom z parkovišť
na Sídlišti E. Beneše Večerník poprvé informoval před zhruba dvěma
lety. „Podařilo se mi dát dohromady seznam devíti lidí, kteří našli svá
auta poškozená. Předpokládám, že
jich celkově bude tak dvojnásobek.
Ničení aut drobnými škrábanci trvá
přibližně rok a nese rukopis stejného
vandala,“ upozornil nás tehdy Milan
Černý, jenž ničení dalších aut již nehodlal dále nečině přihlížet. Škoda
na jednotlivých vozech se pohybo-

vala od 3 do 35 000 korun. Na policii přitom z poškozených zamířil jen
málokdo.
Během následujícího roku se situace
nezlepšila, ba právě naopak. „Nejvíc
trpělo sousedovo auto: nejprve bylo
poškrábané, poté mu jej někdo posprejoval bílou barvou a nedávno zase
pomazal výkaly,“ ohlédl se před rokem
Černý, na něhož se Večerník opět obrátil, abychom zjistili, jak se situace
vyvíjí. „Už je to v menší míře, nicméně
vím minimálně o dalších třech poničených autech. Poslední případ byl někdy z konce ledna, dokud ještě bývala
brzo tma. Já už své notně poničené
auto raději dávám do garáže. Jinak mě
celkem překvapuje, že si vandal dosud
netroufl na některé nové vozy, které
se na našem parkovišti objevily. Když
kolem nich občas procházím, tak si ří-

kám, kdy je poničí. Ale naštěstí zatím
nic,“ popsal Večerníku aktuální situaci
Milan Černý s tím, že pachatele se
strážníkům ani místním obyvatelům
navzdory vší ostražitosti stále ještě nepodařilo dopadnout.
Co je však zajímavé, tak fakt, že
v průběhu uplynulého roku nebyl
na linku 156 nahlášen, ani strážníci
nezaznamenali, žádný případ poškrábaných vozidel. „V okamžiku,
kdy majitel vozidla zjistí, že došlo k poškrábání laku, je vhodné se obrátit na
Policii ČR. V takových případech se
většinou jedná o neznámého pachatele a způsobená škoda se pohybuje
nad částku pět tisíc korun, čímž vzniká
podezření na spáchání trestného činu
poškozování cizí věci,“ uvedla k případu Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
(mls)
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PROSTĚJOV Stížnosti na nebezpečnost lokality, četné dopravní
nehody v podobě srážek vozidel
s cyklisty i chodci. Už od roku
2010 začalo vedení prostějovské
radnice vážně uvažovat o výstavbě chodníku a cyklostezky v Určické ulici v blízkosti azylového
centra. A zatímco lidé si nadále
stěžují na riziko při chůzi po krajnici silnice a také cyklisté jsou
v ohrožení projíždějícími auty,
magistrát stále tápe - stezka dosud
není postavena. Proč? Radní se
stále dohadují s některými majiteli pozemků, kteří požadují za
jejich odkup přemrštěné ceny...
Ohledně výstavby cyklostezky
a bezpečného chodníku hlavně pro

klienty azylového domu se hovoří
již spoustu let. Dosud se tyto investice nepodařilo realizovat. Večerník
chtěl znát, v čem je hlavní problém.
„Problémem jsou výkupy některých
pozemků, s některými vlastníky
jsme se nedohodli. Přesto bychom
rádi cyklostezku do budoucna vybudovali i z toho důvodu, že bychom
chtěli bezpečnou cestu k azylovému
domu,“ poznamenal aktuálně k celé
záležitosti Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Statutárního města
Prostějova.
Na otázku, zda by mohlo eventuálně
hrozit vyvlastnění dotčených pozemků nutných pro výstavbu cyklostezky a chodníku v Určické ulici,
odpověděl bez váhání. „To je krajní

dalších rodin, které zde bydlely, dostala
přidělený malometrážní byt, buď v ulici
Jana Zrzavého, nebo v ulici Marie Pujmanové ve Vrahovicích. V současné
době zůstává v Kostelecké už jen asi
pět až osm obsazených bytů. Jsou zde
lidé, kteří zde bydleli od prvopočátku, kdy dům byl v majetku bývalého
Agrostroje,“ uvedla Alena Rašková,
místostarostka Prostějova. Podle ní
má už město i plán na rekonstrukci
zmíněného paneláku. Otázkou ale je,
co bude potom, až se takzvaný dům
hrůzy opraví. „V přízemí bychom
chtěli zachovat kanceláře, ve kterých
sídlí různé sociální kanceláře. V dalším

patře by bydlely děti, které se navracejí
z dětských domovů a nemají možnost
se postavit na vlastní nohy a samozřejmě také nemají kde bydlet. Dále
by zde byly byty v takzvaném veřejném zájmu nebo chráněné či krizové
bydlení. Toto všechno v Prostějově
doposud nebylo a častokrát jsme různými institucemi byli upozorňováni,
že bychom to měli napravit,“ podotkla
místostarostka Rašková.
Ať už to bude jakkoliv, Alena Rašková podle svých slov věří, že ubytovna
bude v budoucnu obsazena samými
slušnými lidmi a nebude tak docházet
k žádným problémům.

řešení, vždy preferujeme dohodu.
Ale ani vyvlastnění v krajním případě nevylučuji,“ řekl doslova Pospíšil.
Nejen Večerník přesto ví, že plány
spojené s projektem na výstavbu komunikace pro pěší i cyklisty v Určické ulici již dávno existují. „Měla by
navazovat na cyklostezku v Okružní
ulici a pokračovat směrem na Určice, až na konec katastru Prostějova,“
osvěžuje paměť náměstek primátora, který i přes nezdary ve snahách
vykoupit zbytek pozemků zůstává
optimistou. „Pevně věřím, že se nám
vybudovat stezku podaří. Nemůžu
říci konkrétní datum, ale ve vedení
města jsme se dohodli, že na její realizaci začneme opět pracovat,“ ujistil
Jiří Pospíšil.
(mik)
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O neutěšeném stavu ubytovny pro
sociálně slabší rodiny a matky s malými dětmi v Kostelecké ulici číslo
17 se hovoří i píše už několik let.
Obyvatelé z okolních panelových
domů za tu dobu sepsali nesčetně
petic a stížností na radnici. Nejvíc
jim vždy vadilo rušení nočního klidu, nájezdy malých zlodějíčků do
sousedních domů, ničení okolní
zeleně i časté výlevy opilých nájemníků tohoto domu.
Kromě toho už před rokem udělali
prostějovští radní přítrž dalším problémům. Nájemníci sociální ubytovny totiž dlužili na nájemném statisíce korun

a tak se změnil status tohoto zařízení
na ubytovnu hotelového typu. Pokud
zdejší obyvatelé nezaplatili předem,
mohli se ihned pakovat na ulici. Jenže
tento pochopitelný krok města nevyřešil problémy ostatních slušných občanů
žijících v Kostelecké ulici. A tak město
postupně dělá další opatření. „Aktuální
stav je takový, že se všemi klienty ubytovny jednala osobně paní Hájková
z Domovní správy Prostějov. Deset
maminek s malými dětmi se nyní stěhuje do nového zařízení v Pražské ulici
a do konce června tohoto roku by měl
být panelový dům v Kostelecké ulici
číslo 17 vystěhován kompletně. Řada

jak šel čas Prostějovem ...

Kojetínská ulice
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V Prostějově je dodnes ještě několik
takzvaných domů hrůzy, většinou jde
o objekty obsazené sociálně slabšími
a hlavně nepřizpůsobivými občany.
Ovšem panelák v Kostelecké ulici
číslo 17 se změnil k nepoznání. Jeho
rekonstrukce se sice neúměrně protahovala a probíhá vlastně dodnes,
ovšem složení obyvatelstva se výrazně
obměnilo. A nutno říct, že k lepšímu.
A tak jsme již dlouho neslyšeli žádnou
negativní zprávu týkající se stížností
obyvatel okolních domůy. Může to
mít dva důvody. Jednak Domovní
správa důkladně lustruje všechny, kteří o bydlení požádají, a druhak s nimi
uzavírá nájemní smlouvy pouze na
rok. Po uplynutí této doby majitelé
vyhodnocují nejen platební morálku
nájemníků, ale rovněž i jejich chování
v domě. A pokud je vše v pořádku, teprve poté s nimi dojde k prodloužení
smlouvy. A, světe, div se, funguje to!
(mik)
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Po obsluze hodila jídlo
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Minulý čtvrtek 11. dubna v nočních
hodinách nahlásila obsluha jedné
z prostějovských provozoven problémy s opilou ženou. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že
dotyčná do podniku přišla se dvěma
kamarády, společně si objednali jídlo.
Během objednávky se žena chovala
hlučně a dělala nepořádek kolem
stolu, obsluhou byla upozorněna. Po
obdržení jídla požadovala přinesení
dalších ubrousků, což bylo obsluhou
odmítnuto. Neslušné jednání mladé
ženy hlídce potvrdili i její dva kamarádi. Spor mezi ženou a personálem
se vyhrotil natolik, že dotyčná po
obsluze hodila objednané jídlo, a to
i před strážníky. Tím došlo k ušpinění
oblečení obsluhujícího muže a také
koberce. Dotyčná byla zpacifikována
strážníkem, který použil donucovací
prostředky. Ženu za pomoci hmatů
a chvatů svedl na zem, teprve poté se
situace zklidnila. Strážníci ji vyzvali
k prokázání totožnosti a provedení
orientační dechové zkoušky. Přístroj
zaznamenal hodnotu 1,5 promile.
Občanský průkaz u sebe žena neměla, proto byla hlídkou předvedena ke
zjištění totožnosti na služebnu Policie ČR. Svým chováním se šestatřicetiletá žena dopustila přestupků
proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.

Popíjeli, kde nesměli

Při kontrolní činnosti a dohledu na
veřejný pořádek na náměstí T. G.
Masaryka si hlídka v neděli 7. dubna povšimla muže konzumujícího
alkohol na místě vyhláškou zakázaném. Dotyčný byl hlídkou poučen
o svém protiprávním jednání. Při
stejném počínání strážníci přistihli i čtveřici osob u drozdovického
rybníka. Pánové tam konzumovali
víno z dvoulitrové lahve. Zčásti
zkonzumovaný alkohol jim hlídka odebrala. Všichni byli poučeni
o protiprávním jednání a platnosti
vyhlášky města.

Na záchytku v poutech

Ve večerních hodinách minulého úterý 9. dubna bylo přijato
telefonické oznámení od obsluhy v restauraci, že mají problém
s podnapilým zákazníkem. Do uvedené provozovny byla vyslána hlídka. Servírka označila muže, který si
objednal pivo a s ním konzumoval
i tvrdý alkohol. Ten si s sebou do
podniku ovšem sám přinesl. Po
upozornění obsluhy na nevhodné
počínání začal být vulgární až agresivní. Další host se servírky zastal
a muže vyvedl ven. Agresor byl
zjevně pod vlivem alkoholu a nekontroloval své chování. Hlídkou
byl vyzván k prokázání totožnosti
a provedení orientační dechové
zkoušky. Strážníkům nadýchal 2,22
promile alkoholu. Dotyčný byl ve
stavu, kdy nekontroloval své chování, proto byl na místo přivolán lékař
k posouzení jeho zdravotního stavu.
Při prohlídce lékařem se muž choval i nadále velice agresivně. Ohrožen na životě, selháním základních
životních funkcí, však nebyl. Bylo
tedy rozhodnuto o jeho převozu
do protialkoholní záchytné stanice
v Olomouci. Při převozu byla devětatřicetiletému muži z důvodu jeho
stupňující se agresivity a možného
napadení přiložena služební pouta.
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Policie dopadla muže, který nahlásil „požár“ Lidlu

PROSTĚJOV Darmo mluvit, co to muselo být za nebožáka...
Předminulé pondělí v odpoledních hodinách zavolal na tísňovou linku 112 anonym, který upozornil na údajně hořící
objekt prodejny Lidl v ulici Újezd. Telefonát okamžitě zalarmoval hasičské jednotky i policejní hlídky z celého okolí, avšak
zbytečně. Když složky integrovaného záchranného systému
dorazily na místo, oči jim mohly vypadnout z důlků, ale žádný kouř ani oheň nespatřily. Planý poplach začala okamžitě
vyšetřovat policie a autora rádoby vtipného žertíku dopadla.
Jeho vysvětlení, proč to udělal, skutečně dává obrázek člověka
mdlého rozumu...

MICHAL KADLEC
„Na místo nahlášeného požáru
v ulici ÚjeZd vyrazily profesionální
jednotky prvního stupně. Po provedené kontrole ale nebyl zjištěn žádný požár, jednalo se tedy o planý poplach,“ sdělil Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje. „Hasiči se tedy vrátili zpět na základnu
a případ si k šetření převzala Policie
ČR. Za uvedení záchranných jednotek v omyl existují sankce, ale na to
se zeptejte policistů, kteří pátrají po
anonymním oznamovateli,“ vybídl
Večerník Zdeněk Hošák.
Prostějovská policie vydala prohlášení o případu teprve až minulý týden, ovšem již s konkrétním

výsledkem vyšetřování. „V pondělí
prvního dubna po šestnácté hodině
jsme na lince tísňového volání 158 přijali oznámení o požáru střechy u nakládací rampy obchodního domu v ulici
Újezd. Požár na udaném místě i okolí
byl vyslanými hasiči vyloučen. Provedeným šetřením policisté obvodního
oddělení Prostějov 1 vypátrali totožnost uživatele telefonního čísla, ze
kterého bylo oznámení učiněno. Ještě
týž den se policistům podařilo ´oznamovatele´ kontaktovat, přičemž ten
jim sdělil, že ´je prvního dubna a tedy
apríl´, a že má být ´policie v klidu´...
Při následném podání vysvětlení devětatřicetiletý muž sdělil, že byl v inkriminované době v podnapilém stavu,
vůbec si nepamatuje, ani kde byl, ani
co dělal, volání na tísňovou linku roz-

Přišla o boty ve sklepě
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hodně popřel.
Každý hovor na
tísňovou linku
je však nahráván
a zaznamenaný
hlas je totožný
s hlasem muže,
kterého policisté ze zlomyslného volání podezírají,“
uvedl k případu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Muž je tak nyní pro své jednání podezřelý z přestupku podle zákona o elektronických komunikacích, za což mu
hrozí pokuta až do výše 200 000 korun. „Věc bude k dořešení postoupena
příslušnému správnímu orgánu,“ dodal mluvčí prostějovské policie.

Chování zatím neznámého vtipálka
rozlítilo i členy vedení magistrátu.
„Já jen doufám, že policisté toho
člověka vypátrají a dají mu k úhradě
veškeré náklady spojené s výjezdem
hasičských jednotek, které v tu chvíli
mohly být zapotřebí jinde, například
při záchraně životů. Podle mě jde
o desítky tisíc korun, které pachatel
v případě zjištění musí zaplatit,“ poznamenal pro Večerník náměstek
primátora statutárního města Prostějov Jiří Rozehnal.
(mik)
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PROSTĚJOV Lidé často doplácejí na svoji naivitu. Tentokrát
naletěla podvodníkovi ze zahraničí lékařka, které se na internetu
zhlédla ve „výhodné“ koupi mikroskopu. Na účet ve Velké Británii
poslala skoro pět tisíc liber. A co
myslíte? No samozřejmě o tento
„majlant“ přišla...

„Pro výkon své profese si lékařka
z Prostějovska devatenáctého března
na zahraničním internetovém portálu vyhlédla a objednala mikroskop
typu Zeiss Pro Magic. Po e-mailové
komunikaci s prodejcem odeslala na
jeho účet ve Velké Británii dohodnutou částku 4 750 britských liber.
Objednané a zaplacené zboží však

do dnešního dne nedošlo a prodejce
se stal nekontaktním. Proto žena věc
pro podezření na podvod oznámila
na policii,“ sdělil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
podvodu. „Za ten dosud nezjiště-

nému podezřelému v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody na jeden rok až pět let,“ potvrdil František Kořínek.
Jelikož se aktuální kurz britské libry
pohybuje okolo třiceti korun, každý
si jistě lehce spočítá, jakou škodu
neopatrná lékařka utrpěla v české
měně...
(mik)

CHTĚL ŽENU TAK MOC, AŽ PUTOVAL DO BASY. ZASE...
BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV „Svět je malý, přede mnou nikam neutečeš,“
upozornil svoji bývalou družku Martin Bihári. Jeho partnerka
už nikam utíkat nemusí, Bihári byl minulé úterý za vyhrožování odsouzen na 40 měsíců do vězení. U Okresního soudu
v Prostějově byl i Večerník.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Třiačtyřicetiletý Martin Bihári je invalidním důchodcem trpícím silnou
cukrovkou. Jde o cholerika, který má
problémy kontrolovat své chování
a zvládat vlastní emoce. Tento recidivista byl z vězení naposledy propuštěn loni na podzim. Zanedlouho začal soustavně pronásledovat
svoji bývalou družku žijící v té době
v Klenovicích na Hané.
Po incidentu z února letošního roku,
kdy u této ženy prokopl dveře, na něj
Renata G. opět zavolala policisty.
Martin Bihári následně putoval do
vazby. „Přiznávám se, že jsem bývalou družku opakovaně kontaktoval,
ale bylo to hlavně kvůli našim společným dětem a penězům za domek,
který jsme společně koupili a opravili, a v němž ona nyní žije. Slíbila, že
mi za něj vyplatí dvě stě tisíc korun,

do dnešního dne mi však poslala
pouze padesát tisíc. Kromě toho mi
dávala naději, že bychom to mohli
dát opět dohromady. Byli jsme spolu třeba na taneční zábavě. Vím, že jí
vadilo, že jsem na ni občas řval. To je
pravda, mám trošku silnější hlas, tak
jsem to asi někdy přehnal. Ale za deset minut jsem už byl vždycky v pohodě,“ hájil se před prostějovským
soudem Martin Bihári.

Jel pod pervitinem
Uplynulý čtvrtek 11. dubna
několik desítek minut po půlnoci zastavila policejní hlídka
třicetiletého cyklistu ve Vrahovické ulici. V rámci kontroly se
podrobil orientačnímu testu na
jiné návykové látky, po jejímž
provedení byl výsledek pozitivní na amfetaminy a metamfetaminy. Muž uvedl, že před šesti až
sedmi hodinami užil takzvanou
jednu lajnu pervitinu nosem.
Dechová zkouška na alkohol
byla negativní. Policisté muže
vyzvali k lékařskému vyšetření,
což ale odmítl. Případ policisté
šetří jako přestupek.

Očesal chladírenský vůz

Z pondělí 8. na úterý 9. dubna
neznámý pachatel ve volně přístupném prostoru nákladních
ramp v Olomoucké ulici odcizil
z chladírenského návěsu plastové dvoukřídlé dveře od skříně
chladicího agregátu a dvě zadní
světla. Poškozené společnosti
způsobil celkovou škodu necelých 66 700 korun. V případě
dopadení hrozí zloději za trestný
čin krádeže až dva roky vězení.
Ve středu 10. dubna dvacet minut po půlnoci zastavila policejní hlídka třicetiletého řidiče
osobního vozidla Ford Mondeo
v ulici Wolkerova. Policisté u něj
provedli dechovou zkoušku, která proběhla bez problémů a s negativním výsledkem. Orientační
test na omamné a psychotropní
látky však dopadl jinak, protože
byl pozitivní na konopné látky.
Řidič se podrobil lékařskému
vyšetření, při kterém mu byl
odebrán biologický materiál.
Podezřelý uvedl, že předchozí
den vypil asi čtyři decilitry vývaru z konopí. Další jízda mu byla
zakázána.
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chování nezměnilo, po propuštění
z vězení následovaly další výhružky.

Ä-GH]QČMVWUDFK³ V případě Martina Biháriho se roz-
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hodně nejednalo o první podobný
incident. Jeho dřívější soužití s Renatou G. splňovalo veškeré parametry pravé „italské domácnosti“. Hluk
z bouřlivých hádek obtěžoval všechny široko daleko. Podivuhodnou
roli v soužití tohoto páru sehrál také
Jaroslav Š., který cikánské rodině tři
roky finančně vypomáhal, s dětmi
se učil a vozil je do školy. Přitom
tak činil zcela nezištně. Bihári byl již
v minulosti odsouzen i za to, že na
společném domě vyměnil zámky
a přinutil ženu, aby jejich společné
obydlí opustila. Ani to však jeho

Soud v tomto případě vyslechl celou
řadu svědků, a na základě jejich výpovědi poslal Biháriho na 40 měsíců do
vězení. „Kromě výpovědí vás mimo
jiné usvědčují i výhružné zprávy
posílané na mobilní telefon. Určitě
vám nepomohlo ani to, když jste se
policistům svěřil s tím, že pokud kvůli
své bývalé družce půjdete opět sedět,
tak ji zabijete a rozpůlíte,“ ozřejmil své
rozhodnutí soudce Petr Vrtěl.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obě strany si nechaly procesní právo
na odvolání.

Renata G. připustila, že v domě žije
a další peníze již svému někdejšímu
partnerovi vyplácet nehodlá. Celou
situaci však popsala poněkud jinak.
„Už tři roky spolu nejsme, přesto mě
neustále nutil, abych se k němu vrátila. Často mi telefonoval, když jsem jej
potkala, netušila jsem, co můžu čekat...
Koncem února mi bouchal na dveře
tak, že je rozbil. Přitom řval, že když
s ním nebudu, že bude zle a že mě zabije. On není špatný člověk, ale jakmile
jej popadne ten jeho amok, jde z něj
strach,“ vypověděla poškozená.
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Vypil vývar z konopí!

NAVðTÌVILI JSME SOUDNÌ SÌæ
Martin Bihári nezvládl rozchod,
odsouzen byl na 40 měsíců

V době od 1. do 8. dubna se dosud nezjištěný pachatel vloupal
do sklepní kóje bytového domu
v Dobrovského ulici. Po násilném překonání plechových dveří odcizil 14 párů bot, čímž měla
poškozené ženě vzniknout škoda ve výši 6 000 korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
krádeže a přečinu porušování
domovní svobody. Za ten pachateli hrozí trest odnětí svobody
na šest měsíců až tři roky.
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milujeme vecerník
á

Eliška SEKANINOVÁ
10. 4. 2019 50 cm 3,20 kg
Vrbátky

Karel NĚMEC
7. 4. 2019 51 cm 3,25 kg
Kralice na Hané
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ƚĢũŽǀĢ͘ ^ŶĂǎş ƐĞ ƉŽŵĄŚĂƚ ƐĞŶŝͲ
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Ěek͘ s ƉƎíƉaĚĢ͕ ǎe ǌ kaƉacŝtnícŚ
ĚƽvoĚƽ nemƽǎeme ǌĄũemcŝ neďo
Ƶǎŝvateůŝ ƉoskǇtnoƵt neďo roǌƓíƎŝt
sůƵǎďƵ͕ ũe moǎnĠ vǇƵǎít ũŝnoƵ soͲ
cŝĄůní sůƵǎďƵ v WrostĢũovĢ neďo ũe
nakomďŝnovat͕͞ ƵǌavírĄ :ana oͲ
ēkaůovĄ͘
KrŐanŝǌace se snaǎí͕ aďǇ mĢůa
neũen sƉokoũenĠ Ƶǎŝvateůe͕ kteƎí
ũsoƵ rĄĚŝ ǌa Ɖomoc WeēovateůskĠ
sůƵǎďǇ͕ aůe ŝ sƉokoũenĠ ƉracovníͲ
kǇ͕ kteƎí svoƵ ƉrĄcŝ maũí rĄĚŝ͘ ;ƉƌͿ
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UNWåDCOKVQJQVQUQEK¾NPÊJQ\CąÊ\GPÊXGNKEGURQMQLGPK2GéQXCVGNM[X[LÊåF÷LÊ
TQXP÷å\CUXÚOKMNKGPV[KFQFQO¾EPQUVÊCVQCWVGOKPCMQNG
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sƉƎşƉĂĚĢǌĄũŵƵŽƐůƵǎďǇŬŽŶƚĂŬƚƵũƚĞƚĞůĞĨŽŶŶşēşƐůĂ
725 100 803 ŶĞďŽ582 342 624

pomáhá seniorům i zdravotně postiženým

Sociální zařízení na Bezručově náměstí
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Simona STODOLOVÁ
8. 4. 2019 49 cm 2,85 kg
Ohrozim

Pondělí 15. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

LG P¾FJGTPÚ MąÊåGPGE OCNÆJQ X\TčUVW PCTQ\GPÚ  \¾ąÊ
iV÷ÿ¾VMQMVGTÆUGOWUÊLGwV÷XwGOWUGWéKVUGUXÚO
P¾FJGTPÚO MWMWéGO C Rą¾VGNUMQW MQPVCMVPÊ RQXCJQW UK
\ÊUM¾ UTFEG MCåFÆJQ 8 FQUR÷NQUVK DWFG \ąGLO÷ OCNÆJQ
X\TčUVW8JQFPÚMF÷VGO

ENDY

$1$ª-

LGVąÊCåéV[ąNGVÚMąÊåGPGEUVąGFPÊJQX\TčUVWRą¾VGNUMÆCXGN
OKMQPVCMVPÊRQXCJ[*NGF¾FQOQXMFGDWFGLGFKPÚORGL
UMGO8JQFPÚLCMFQD[VWVCMMFQOGéMWUG\CJT¾FMQW
0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾8JQFPÚMF÷VGOCNGPG
MGUNGRKEÊOCLKPÚO\XÊą¾VMčO

PRODIGY

LGMT¾UPÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWFQLGFPQJQTQMW
,FGQQFTQUVNÆwV÷P÷MVGTÆUGLGwV÷OWUÊXwGOWWéKV,GVQXGNOK
EJ[VTÚCWéGPNKXÚMNWéÊM8JQFPÚRTQCMVKXPÊJQR¾PGéMCMVGTÚ
UPÊODWFGRQFPKMCVFNQWJÆRTQEJ¾\M[CTč\PÆRUÊURQTV[5XÆ
RUÊMCOCT¾F[UKX[DÊT¾PCXQFÊVMWVTQwMWV¾JPG

AMOR

LGFGUGVKNGVÚRąGFUVCXKVGNRNGOGPGNCDTCFQTXGNMÆJQX\TčUVW
-QW\GNPÚXGVGT¾PMVGTÚOKNWLGNKFKOC\NGPÊUKFQUNQXCWåÊX¾
,GUV¾NGXKV¾NPÊCRNPÚåKXQVCCN¾UM[MVGTQWD[EJV÷NUFÊNGVUG
UXÚOR¾PGéMGO2¾PGéMCUKKXGNOKFQDąGQJNÊF¾URQMQLGPÚ
DWFGPC\CJTCF÷KFQOC

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.

3EJSCI HLEDAJÌ SVe 3ÁNÌĠ.Y

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

miminka@vecernikpv.cz.

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

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!

Vanesa CZINOVÁ
4. 4. 2019 46 cm 2,65 kg
Bystřice pod Hostýnem

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

BLAHOPØEJEME!!!
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galerie miminek na
www.vecernikpv.cz
19041210453

5HNRQVWUXNFH3OXPORYVNÇSUREËK¿GOHSO¿QX

0CTQ\wÊąGPÊ\GNGP÷QMQNQDKQMQ
TKFQTW *NQWéGNC X DNÊ\MQUVK ĄÊéPÊ
WNKEG X[éNGPKNK TCFPÊ  OKNKQPW
MQTWP <CVÊO \FG RTQD÷JNQ M¾
EGPÊUVCTÚEJUVTQOčCNGLKåLGX[
VXQąGPCRNQEJCRTQ\DTWUWPQXÚ
RCTéÊM 2x foto: Michal Kadlec

klad na to, že některá kola nešla pár minut odemknout. Celkem za ten měsíc
bylo asi dvacet kritických připomínek,
pochvalných ohlasů bylo ovšem několikanásobně více,“ potvrdil Pospíšil.
Provozovatel sdílených kol se však
již setkal i s několika málo nekalými praktikami některých cyklistů...
„Byla nám nahlášena některá poškozená kola, dvě z nich se dokonce ztratila.
Společnost nextbike je samozřejmě
podle GPS hned našla, takže k celkové
ztrátě nedošlo. Jedno kolo bylo pohozeno na poli vedle silnice, druhé někdo
hodil do říčky Hloučely,“ pokrčil rameny první náměstek primátora. (mik)

něná kritika za to, že pořád jenom kácíme stromy a nestaráme se o jejich
vysazování a že veřejnou zeleň vůbec
zanedbáváme. Tentokrát chceme do
této oblasti, konkrétně v okolí ulice
Říční, takzvaně poslat 2,8 milionu korun! Plánujeme využít také dotační
možnosti, které se městu nabízí. Zde
můžeme očekávat částku ve výši až
osmdesát procent uznatelných nákladů akce,“ prozradil předminulý pátek
František Jura (ANO 2011), primátor
statutárního města Prostějova.
Večerník zajímalo, o jakou úpravu
zeleně, která je součástí biokoridoru

Hloučela, vlastně půjde. „Cílem tohoto
projektu je rozšíření ploch krajinné zeleně, zpřístupnění a využití lokality pro
aktivní městskou rekreaci. Například již
dříve vybudovaná lávka pro pěší propojila lokalitu s levým břehem Hloučely.
Realizace rozšíření zeleně bude probíhat
ve dvou etapách, a to od května do konce října tohoto roku, kdy půjde nejprve
o stavební objekty a na podzim výsadbu
zeleně. Celkem zde bude vysazeno jedenatřicet stromů a zhruba dvanáct set
metrů čtverečných keřů,“ prozradila Milada Sokolová (ODS a Nezávislé osobnosti města Prostějova), náměstkyně

primátora pro životní prostředí. „Jsem
ráda, že dojde k další výsadbě stromů
a dalšímu ozelenění,“ dodala.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele
stavby zvítězila místní firma společnost
FCC Prostějov. Jak ještě podotkl náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO
2011), již zmíněná částka 2,8 milionu
korun obsahuje také platby, které vyža-

%ORNRYÇêLxWøQËPøVWDMHYSOQÇPSURXGX

PROSTĚJOV Prostějovský magistrát byl v posledních letech hojně
kritizován za to, že se špatně stará
o veřejnou zeleň a hlavně že nechává
kácet více stromů, než kolik zpětně
vysadí. Že jde o nesmysl, doložil i nedávno Večerník konkrétními čísly.
Další důkaz předložili současní radní, kteří na tiskové konferenci po prvním dubnovém jednání konšelů zveřejnili aktuální a již realizovaný plán
na výrazné rozšíření zeleně v blízkosti Říční ulice.
„Stále se snažíme o rozvoj zeleně ve
městě. I proto mě často mrzí neopráv-

dují nájmy nebo třeba autorský dozor.
„Z důvodu nutnosti provádění prací
na pozemku ve vlastnictví Povodí Moravy je třeba zaplatit nájemné. Dále je
nezbytné uhradit odvod za odnětí ze
zemědělského půdního fondu či autorský dozor. V souvislosti s možnou dotací
bude třeba platit také úpravu projektové
dokumentace.“
(mik)

9HGOH
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Magistrát vysadí 31 stromů a 1 200 metrů keřů

„Práce v ulici Plumlovská probíhají
v souladu s harmonogramem a po jednotlivých etapách. Z hlediska skladby
jsou stejné, jen se liší jejich intenzita podle charakteru příslušné etapy, například hustotou zasíťování, počtem vjezdů či přípojek,“ prozradil Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějov s tím, že dělníci toho během první a končící etapy
stihli opravdu hodně. „Od nákupního
střediska Haná až směrem k Nerudově

Michal KADLEC

ulici nyní probíhá rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení, obnova
zeleně, výstavba nových parkovacích
ploch a zavlažovacího systému, přeložky plynovodu i telefonních kabelů, pokládka chrániček pro optické sítě. A jak
si každý jistě povšiml, nejvíce se pracuje
na rekonstrukcích autobusových zálivů, komunikace a jejím odvodnění.“
Někteří obchodníci z Plumlovské ulice
se ovšem bouří, že jim budou zrušena
parkovací místa pro zásobovací vozidla. Večerník tedy zajímalo, zda s nimi
magistrát projednával budoucí podobu
Plumlovské ulice a hlavně příjezdových
ploch k prodejnám. „Všechna legální
parkovací místa zůstanou zachována
a celkový počet parkovacích míst se

zjistili jsme

PROSTĚJOV Od 1. března
funguje v Prostějově nová
služba pro občany. Ti sdílená kola využívají o sto
šest a půjčování bicyklů
za nízké poplatky trhá ve
městě rekordy! Pochlubili se s tím
radní na své pravidelné tiskové
konferenci po svém doposud posledním jednání ze začátku dubna.
„Za měsíc březen jsme zaregistrovali neuvěřitelných 7 890 výpůjček sdílených
kol. Vychází to na dvě a půl výpůjčky
jednoho kola na den. Na to, že v březnu
ještě nebylo tolik příznivé počasí, tak to
považujeme za obrovský úspěch začátku tohoto projektu,“ prozradil Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města Prostějov. Jedním
dechem pak dodal, že za uplynulý měsíc
zvýší. Nepovolená parkovací místa, přicházely na toto téma od občanů skokterá jsou takzvaně načerno respektive ro samé pochvaly, našlo se ovšem i pár
v rozporu se stanoviskem orgánů státní
správy, nebudou a nemohou být obnovena,“ objasnil náměstek primátora.
V Plumlovské ulici došlo již také ke
kácení některých hodně letitých stromů, což se také neobešlo bez odezvy
tamních obyvatel. „Bohužel během
doby byly v minulosti vysazeny některé
stromy bez koncepce či výsadbového
plánu, a to na místech, pod nimiž vedou jednotlivé inženýrské sítě. V tomto
případě při výměně sítí musí být stromy
odstraněny. Rekonstrukce však počítá
s tím, že bude vysazeno kolem osmdesáti nových stromů a sedmi tisíc keřů,“
omlouval nečekaný počin Jiří Rozehnal.

1È NR]H GLOL
SRv RGKR stížností. „Je
jich opravdu ale
OLGÅ jen minimum,
napří-
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PROSTĚJOV Od začátku dubna je
v plném proudu blokové čištění prostějovských ulic. Pro mnohé velice
potřebná služba, pro jiné zase doslova
a do písmene velký strašák. Hlavně
pro majitele osobních vozidel, kteří
jsou v době úklidu povinni přeparkovat svá auta do jiných lokalit a umožnit
tak bezproblémovou práci dělníkům
i technice společnosti FCC. A v tom je
nejčastější problém. A už po prvních
dnech přicházejí nemilé zprávy od
strážníků městské policie, jenž bezprostředně po zahájení harmonogramu blokového čištění, který najdete
pravidelně ve Večerníku v rámci strany INFO SERVIS (dnes na straně 10
– pozn.red.), řešili hned desítky přestupků. Kvůli překážejícím vozidlům
tak zůstala některá místa neuklizena!

Po zimním období je potřeba vyčistit prostějovské ulice. „Stav komunikací v jednotlivých lokalitách města
po zimním období je různý a souvisí
s druhem posypu, ale také výskytem
zbytku listí ze stromů. Vzhledem
k příznivému počasí bylo již v březnu
zahájeno strojní zametání místních
komunikací a chodníků, přičemž současný stav se nijak neliší od běžného
jarního úklidu,“ konstatuje Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora
statutárního města Prostějova.
Blokové čištění však s sebou každoročně nese jeden problém, a to nesvědomitost řidičů či řidiček, kteří
nepřeparkují svá vozidla z bloků,
kde probíhá čištění.

Michal KADLEC

Mnozí občané namítají, že označení uklízených lokalit je nepřesné
a o úkonech v místě svého bydliště
se ani nedozvědí... „Myslím si, že
si většina na zónové značení zvykla
a chápe jej. Nelze stavět značku zákaz
stání v rámci bloku každých deset metrů. S dostatečným předstihem umísťujeme značky a zároveň vylepujeme
na sídlištích do všech vchodů oznámení o blokovém čištění, letáčky dáváme
i do schránek bytových domů. Přehled o blokovém čištění uveřejňujeme
v Prostějovských radničních listech,
na webových stránkách města a registrovaným uživatelům rozesíláme
prostřednictvím hromadné korespondence. Tuto službu si mimochodem
může prostřednictvím městského
webu zdarma zřídit každý, kdo má

přístup na internet. Zprávy jsou
také v regionálním tisku,“
odmítá nedostatečnou
informovanost Pospíšil,
do jehož gesce patří
komunální služby v našem městě.
Přesto se najde celá
řada řidičů, kteří vše
ignorují. „Neustále se
potýkáme s některými
neukázněnými řidiči, kteří
nerespektují značení a parkují na
místech, kde potřebujeme provést
úklid,“ je si náměstek prostějovské- 2TXPÊP¾O÷UVGMRTKO¾VQTC,KąÊ2QURÊwKNOÊPÊåGQDNQMQXÆOéKwV÷PÊFCPÚEJ
NQMCNKVO÷UVCLUQWXwKEJPKRQFTQDP÷CJNCXP÷UFQUVCVGéPÚORąGFUVKJGOKP
ho primátora vědom stále se opa- HQTOQX¾PK
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
kujících problémů.
Při blokovém čištění ulic se provádí chodníků a silnic, kontrola a případ- vozem. „Roční náklady jsou zhruba
ruční odstraňování plevele z krajnic né čištění dešťových vpustí a závě- ve výši čtyř milionů korun,“ dodal
chodníků a silnic, strojní zametání rečné splachování silnic kropicím Jiří Pospíšil.

reaguje na nesvědomitost řidičů Jiří Pospíšil

„Občany upozorňujeme s dostatečným předstihem,“
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učitele prvních tříd ia vychovatelky,
všichni se těší. Vždyť děti jsou radost
a naše budoucnost. Jak jsem tedy již
řekl, zápisy prvňáčků jsou skutečně
malým svátkem pro školu a důležitý
krok rodin do jejich následující fází
života. Jsou vidět obavy, trocha strachu, radost i úsměv. Pro učitele je
to vymýšlení stále nových a nových
aktivit, kterými zjišťují připravenost
dětí na vstup do první třídy. Připravují
testy na počítačích, s dětmi si povídají,
hra a zábava mají odplavit bojácnost či
strach dětí. Cílem je namotivovat děti
pro vstup do nového prostředí,“ popsal své pocity a dlouholeté pedagogické zkušenosti Jan Krchňavý, který
zároveň prostřednictvím Večerníku
poslal ještě jeden vzkaz rodičům i dětem. „Věnujte se svým dětem, prožívejte s nimi co nejvíce volného času.
Buďte jim vzory ve všem. Rodinné
vzpomínky je to nejhezčí, co vás bude
hřát celý život. A ke svým prvňáčkům
buďte trpěliví a vstřícní. Říká se, že
dříve rodiče vychovávali své děti ke
slušnosti a dnes je vychovávají tak, aby
byly úspěšní. Já preferuji tu slušnost,“
apeluje náměstek primátora Prostějova pro školství. „Vážení rodiče, ať se
vám a vašim dětem daří!“

PROSTĚJOV Pomalu ale jistě se
blíží závěr první letošní etapy rekonstrukce Plumlovské ulice. Stavbaři se do nové podoby této tolik
frekventované ulice pustili skutečně od podlahy, čehož si může všimnout každý, kdo úsekem projde
nebo v jednom směru projede. Jak
rpoběhl první rekonstrukce, zjišťoval Večerník na radnici.

7åRQOCNWO÷UÊERTQDÊJ¾TGMQPUVTWM
EG2NWONQXUMÆWNKEG$CIT[\EGNC\TW
wKN[UVCTÆCWVQDWUQXÆ\¾NKX[RTCEWLG
UG K PC RąGNQåM¾EJ RN[PW C PQXÚEJ
EJQFPÊEÊEJ 2x foto: Michal Kadlec
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„Pro každou školu je to pedagogický svátek,“
těší se náměstek pro školství Jan Krchňavý
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„Pro každou školu je zápis do prvních
tříd pedagogickým svátkem, na který
se důkladně připravují. Na všech ´základkách´ proběhly dny otevřených
dveří, kde si rodiče i nastávající prvňáčci mohli ochutnat prostředí školy
a případně vybrat tu pocitově nejbližší.
I řada mateřských škol aktivně se svými
předškoláky navštívila základní školy,“
prozradil Jan Krchňavý (PéVéčko), náměstek primátora Statutárního města
Prostějova, který je ze své funkce zodpovědný za školství.

Vzápětí všem osvětlil pravidla, za jakých zápisy v Prostějově probíhají
a na co by se rodiče
měli připravit. „Podle
platné legislativy je
zákonný
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Jelikož jsou zápisy do 1. tříd základních
škol takzvaně za dveřmi, Večerník zajímalo, jak se jednotlivé školy připravují
a zda budou ty letošní něčím specifické.

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Po roce se do Prostějova opět vrací den s velkým
„D“ pro nejmenší předškoláky a jejich rodiče. A samozřejmě také pro celé pedagogické sbory. Příští pátek 26. dubna od 12:00
do 18:00 hodin se na všech základních školách uskuteční zápisy dětí do prvních tříd. V rozboru s náměstkem prostějovského
primátora pro školství Janem Krchňavým Večerník celou událost podrobně rozebral. Pro všechny, kterých se zápisy týkají,
půjde o velký svátek!

zástupce povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce na základě žádosti,
kterou obdrží ve škole. Dítě vstupující
do prvního ročníku by mělo být pro
školu zralé a připravené. Posouzení připravenosti je záležitostí právě zápisu.
Většinou školy využívají pedagogický
test školní zralosti. Ověření připravenosti by mělo mít motivační charakter
pro dítě i rodiče,“ objasnil Jan Krchňavý, který dlouhá léta působil ve funkci
ředitele Základní školy Jana Železného
v Prostějově.
A přidal jednu radu pro rodiče! „Není
třeba se na zápis nijak připravovat,
pouze svého potomka motivovat tak,
aby neměl strach a přišel bez obav.
Není-li dítě tělesně a duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce písemně požádat o odklad školní
docházky, o kterém rozhoduje ředitel
školy. Žádost musí být doložena do-
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poručujícím posouzením školského
poradenského zařízení a odborného
lékaře.“
Není tajemstvím, a Večerník o tomto problému informuje již několik
let, že v Prostějově dlouhodobě ubývá dětí. Otázkou tedy je, jaký počet
se příští pátek k zápisům dostaví.
„Ten pokles sice skutečně existuje, ale
není příliš patrný. Po určitém předpokládaném a pokračujícím snižování ve
školním roce 2020/2021 budou počty
kolísat. V loňském roce jsme do prvních tříd základních škol zapsali 439
dětí, ale došlo ke 121 odkladům školní
docházky. Letos je počet dětí s trvalým
pobytem v Prostějově 436, plus děti
s odkladem, kterých by měl být podobný počet jako před rokem. K tomu
je potřeba přičíst třicet až šedesát dětí
z Držovic a okolních vesnic,“ vyčetl z čísel Jan Krchňavý a vzápětí dodal, že pro
školní rok 2019/2020 otevře magistrát,
který je zřizovatelem základních škol,
celkem 19 prvních tříd s tím, že v možnostech jsou ještě další dvě.
Zápisy do škol jsou pro děti, rodiče
a ostatně i pedagogy bezesporu sváteční událostí. Jak jej prožíval bývalý
dlouholetý ředitel školy. „Do škol
přichází nová energie a jistě to ovlivní

ZÁPISY PRVŇÁČKŮ SE BLÍŽÍ, OTEVŘENO BUDE

milujeme

PROSTĚJOV Rondel mu byl hodně
malý... K závažné dopravní nehodě
došlo v úterý 9. dubna před sedmnáctou hodinou na okružní křižovatce
ulic Dolní a Kralické v Prostějově.
Řidič nákladního automobilu značky Mercedes-Benz vjel na okruh tak
rychle, že stroj neudržel stabilitu
a převrátil se. I s nákladem šrotu!
„Šedesátiletý řidič při jízdě z Kralické
ulice směrem na dálniční nájezd nepřizpůsobil rychlost jízdy možnostem

stroje a povaze převáženého nákladu
a vozovky. V důsledku toho došlo
k převrácení automobilu na pravý bok
a k vysypání nákladu železného šrotu
na cyklostezku a chodník vedoucí kolem komunikace. Při havárii řidič utrpěl zranění, se kterým byl převezen do
prostějovské nemocnice. Ke zranění
dalších osob nedošlo,“ popsal František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.

Výše způsobené hmotné škody na
vozidle byla předběžně vyčíslena
na 80 000 korun, na komunikacích
vyčíslena dosud nebyla. „Alkohol
u řidiče policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. Jeho přestupek
vyřešili uložením pokuty v příkazním
řízení,“ dodal Kořínek s tím, že provoz
v místě byl po dobu odklízení následků
nehody částečně omezen. K plnému
zprůjezdnění okružní křižovatky v Dolní ulici došlo až ve 21:24 hodin. (mik)
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Řidič jel rychle, z náklaďáku vysypal i šrot

PROSTĚJOV Mít dnes psa, to patří již jaksi k samozřejmostem. Těchto zvířat i jejich majitelů v Prostějově každoročně přibývá a vedení magistrátu jim jde na
ruku. Více prostoru pro výběh psů ve městě, to je snaha
současných radních, kteří chtějí pomoci při volání pejskařů po rozšíření psích louček a vzniku hřiště pro psy.
„Provedli jsme průzkum trhu, odhadované náklady na pořízení agility překážek a mobiliáře činí asi dvě stě deset tisíc
korun, náklady na oplocení si vyžádají dalších sto dvacet
tisíc. Doplnění stávajících vybraných psích louček o živý
plot bude zajištěno v rámci náhradní výsadby,“ uvedl k financím a postupu v souvislosti s navrhovaným rozšířením
ploch volného pobíhání psů František Jura (ANO 2011),
primátor statutárního města Prostějova .
Radní na svém poslední jednání jednali o vhodnosti umístění agility hřiště pro psy na současné psí loučce v biokoridoru Hloučela, konkrétně vedle Olomoucké ulice na straně
vyhořelé budovy firmy Cheops. „Průzkum ukázal řadu potřebných informací, například že se uvažovaná plocha nachází v biocentru a také v záplavovém území, tedy umístění
pevného oplocení hřiště není v této lokalitě vhodné. Stávající
psí loučku by bylo vhodné doplnit pouze o tři herní prvky
v přírodním stylu a nezbytný mobiliář, tedy lavičky a odpadkový koš. Díky umístění v dostatečné vzdálenosti od silnice
by mělo být riziko kolize psů s automobily minimální. Do
ploch pro volné pobíhání psů je zařazena i lokalita na konci
ulice Dolní, tady se jedná o zeleň mezi Motorestem U Kola
a areálem bývalých jatek. Tato plocha se jeví díky poloze jako
nejvhodnější pro realizaci plnohodnotného agility hřiště,“
upřesnil náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011)
Ze strany pejskařů vzešel také požadavek na oplocení stávajících psích louček. Umístění pevného oplocení na volných zelených plochách však není většinou esteticky ani
funkčně vhodné. „Byly vytipovány tři psí loučky, které by
bylo možné dosadit živým plotem vhodné druhové skladby tak, aby fungoval jako bariéra pro psy a zároveň působil
esteticky. Pro zajištění růstu a neprostupnosti živého plotu
by měl být doplněn jednoduchou dočasnou oplocenkou,“
doplnila náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS
a Nezávislé osobnosti města Prostějov), která se věnuje
oblasti životního prostředí.
(mik)
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Prostějov (mik) - Hodně náročný
a dlouhý program čeká prostějovské
radní při jejich schůzi v úterý 16. dubna. Konšelé se zítra sejdou už v dopoledních hodinách, aby projednali více
než pět desítek bodů programu. Diskutovat se bude o mnohých záležitostech města, zároveň proběhne jednání
o přípravách zasedání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova, které
je na pořadu v úterý 30. dubna. „Program jednání rady města je skutečně
rozsáhlý,“ připustil primátor Prostějova František Jura (ANO 2011). „Budeme projednávat záležitosti okolo
Národního sportovního centra, schvalovat delegáty na Valné hromady společností FCC, FTL a Vodovodů a kanalizací, diskutovat o členech redakční
rady Radničních listů a vůbec statutu
tohoto radničního periodika. Čekají
nás také hovory o dotacích pro Zdravé
město Prostějov, zabývat se budeme
návrhy jednacího řádu výborů zastupitelstva a také nově zvolených osadních výborů a samozřejmě i další desítky nejrůznějších bodů programu,“
uvedl primátor. Na pořadu budou
také jednání o rozpočtových opatřeních města, mnohé návrhy přednese
náměstek primátora pro školství Jan
Krchňavý a jednat se bude samozřejmě jako vždy o majetkoprávních záležitostech města. „Mimo mnohého
jiného budeme schvalovat smlouvy na
opravy chodníků, zabývat se budeme
údržbou lesoparku Hloučela a také
prodejem či pronájmy městských pozemků,“ doplnil Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora.
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Prostějov (red) – Odbor správy
a údržby majetku města nechá zrenovovat kříž v Kostelní ulici. „Odstraněna bude nepůvodní podesta a památka bude celkově zrestaurována,“
potvrdil první náměstek primátora
Jiří Pospíšil (Pévéčko) poté, co se na
kříž byl ve středu 10. dubna osobně
podívat a zkontrolovat jeho neblahý
technický stav. „Náklady na rekonstrukci památky jsou kalkulovány na
342 500 korun včetně DPH,“ doplnil.

.ÔÉzSURMGHUHQRYDFÉ

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

18

Pondělí 15. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

publicistika

7

Dnešní doba je vůbec neobyčejně
kreativní na vymýšlení nejrůznějších
termínů označujících staré známé
věci. Například nevychovaným spratkům se dnes říká děti s „nesocializovanou 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

O

stovky nových stromů. Městská policie zahájila činnost digitální radiové
sítě. Přechod byl nezbytný pro zachování dobré komunikace hlídek v terénu a strážníků v operačním středisku.
Systém umožnil širokou škálu dalších
služeb, které strážníci využili při výkonu služby.
Takový byl duben v historii Prostějova, ten letošní je především větrný,
tak snad ty větry přinesou i něco pozitivního...
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již spíše zoufalé činy, jako bylo třeba
zničení sovětských vlajek, které byly
připraveny na oslavy květnových
svátků. I na Hanou dorazily zvěsti
o tom, že došlo k dalšímu upálení na
protest proti sovětské okupaci, tentokrát šlo o reformního komunistu
z Jihlavy Evžena Plocka. Režim naopak využíval všech událostí, aby
odvrátil pozornost od normalizace,
a tak se v tisku tehdy hodně rozváděly
protesty amerických studentů proti válce ve Vietnamu, konkrétně šlo
o 300 studentů Harvardu, kteří svou
univerzitu obsadili. Zasahovala proti
nim policie a pětačtyřicet z nich bylo
zraněno. Došlo k velkým stavebním
zásahům v centru města. Začala být
bourána středověká zástavba mezi
Dukelskou bránou a náměstím
Svatopluka Čecha, a to z důvodu
plánované stavby obchodního
domu PRIOR. Zemřel PhDr. Vojtěch Janoušek exředitel reálky, historik, vlastivědný pracovník, politický
vězeň z Buchenwaldu.
uben 1989 přinesl v prostějovském muzeu výstavu pod názvem „Starší a střední eneolit na Prostějovsku“. Velkou ostudou pro režim
byla připomínka ke 140. výročí naro-

zení Edmunda Husserla, filozofa, fenomenologa a prostějovského rodáka.
K jeho poctě se měla ve městě konat
konference odborné veřejnosti, ovšem
orgány byla zakázána a narychlo byla
přesunuta do sousední Olomouce.
d 1. dubna 2009 nastoupil
do funkce ředitele městské
knihovny vítěz výběrového řízení Aleš
Procházka. V rámci oficiální státní návštěvy České republiky přijelo počátkem dubna Jeho Veličenstvo Abdulláh
II., král Jordánského hášimovského
království, k 601. skupině speciálních
sil v Prostějově. S aktuálním postavením a činností jednotky jej vojáci seznámili na střelnici v Hamrech. Město
Prostějov uspělo u soudu a půlmilionovou pokutu vyměřenou úřadem pro hospodářskou soutěž za
stavbu aquaparku platit nemuselo.
Rozhodl o tom Krajský soud v Brně
a vyjádřil tak souhlas s postupem radnice při výstavbě městského sportovního a odpočinkového centra. Prostějov snad jako první využil možnosti
propojení státního a soukromého sektoru a podpořil vznik společnosti MIPROSTAV, která stavbu realizovala.
Město po dobu osmi let splácelo více
než dvacetimilionové splátky a teprve
pak se stalo stoprocentním vlastníkem areálu. Částku bezmála tří milion
korun uvolnili zastupitelé města na
ošetření stromů v ulicích města. Navíc
se měly rozšířit zelené plochy a vysadit
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V nastávajícím jarním nádherném počasí vyvstává v našem městě jeden podstatný problém. Prach a špína. Bydlím na jednom z prostějovských sídlišť,
a když se zvedne vítr, prostory mezi jednotlivými panelovými bloky se prach zvedá do výšky, což je velice nepříjemné pro nás pro všechny, co tady bydlíme, a také pro děti, které si hrají na hřištích. Vím, že město nechává kropit silnice, ale především pouze hlavní tahy městem a na komunikace či jiné prostory mezi domy se už nedostane. Je to opravdu problém, protože pokud neprší, je život v naší lokalitě opravdu těžký. A spoléhat se jen na déšť, abychom
měli přívětivé okolní prostředí, to je trochu málo...
Jiří Dvořák, Prostějov
Jste rozmazlená
Reakce redaktorky
„Velice mě mrzí, pane Růžičko, že po přečtení jednoho fejetonu dokážete soua nesnášenlivá!
Pozorně jsem si přečetl fejeton Nikoly Filipenské s názvem ´Otravní souse- dit lidi. Já sama si samozřejmě uvědomuji, že budu jednou taky stará, ale jsou
dé aneb když se vám nebydlí dobře´. A okamžitě jsem litoval slečnu, nebo určité meze, přes které nejede vlak. Já jsem v tom bytě bydlela půl roku, avšak
paní z jejího myšlení. Uvědomuje si, že i ona bude jednou v důchodovém byla jsem tam maximálně dvakrát do týdne, takže spíše ani nebydlela. Přesto
věku? Já bych jí jej přál, ale až do něj dospěje, tak aby zmoudřela, protože za- si za mnou chodila sousedka pořád stěžovat, že jsem například něco vylila na
tím neví, nebo se to alespoň domnívám, co život přináší. Sám jsem si stavěl schodech a neuklidila to, i když jsem ani nebyla doma a tudíž jsem nemohla
spolu se 48 sousedy tento dům ve Fanderlíkově ulici a po dostavění v roce nic vylít. To vám přijde normální? Že mě někdo pořád křivě obviňoval a že to
1970 jsme v naprosté spokojenosti bydleli bez sebemenších nesrovnalostí byla pořád jedna a ta samá sousedka, byste si vy osobně nechal líbit? Osobně
nebo různých problémů, protože jsme celou stavbu od těžkého roku 1968 se považuji za člověka, který nemá problém vyjít s kýmkoliv, ať je jakýkoliv. Ku
dostavěli k plné spokojenosti a dalšímu dobrému spolužití na dlouhá léta. příkladu, že jsem zachránila bezdomovci život, to jste asi nečetl? Že jsem ho neA proto se ptám, co vy jste udělala pro svoje dobré spolužití se sousedy? překročila, ale musela na něj chytnout a špinavého, smradlavého i pomočeného
Podle mého názoru jste jen rozmazlená, nesnášenlivá a kritizující. Jen ať se ho odvedla do auta? Umrznout jsem ho prostě nenechala. Dle toho jsem taky
rozmazlená? Moc mě mrzí, že dokážete soudit a urážet člověka pouze z jednonašeho věku dožijete!
Miroslav Růžička, ho příspěvku. Já vám přeji do života jen to nejlepší a pouze bezproblémové soudřívější občan Prostějova sedy.
Nikola Filipenská, Prostějov
Arboristou snadno a rychle
Reaguji na článek Večerníku z pondělí 25. března s názvem Na Hliníku se kácí prý i s hnízdy ptáků. Je možné, že byl postup proveden dle arboristického
posudku. Chci však upozornit na to, že je rozdíl mezi certifikovaným českým arboristou a vysokoškolsky vzdělaným arboristou. Certifikovaný český arborista obdrží na základě kurzu jeden nebo čtyři certifikáty (cena za vše zhruba 25 000 korun). Jeden je na stromolezení, další na ohodnocování dřevin či
výsadbu. Některé kurzy jsou přitom třeba jen jednodenní. Složíte nějaký test, dostanete certifikát a jste odborník. Všichni slyší na to, že jste „Certifikovaný
český arborista“. Oproti tomu vysokoškolský arborista studuje tři roky náročnou vysokou školu, za jeden semestr musí mimo mnoha jiného znát zhruba
200 až 250 dřevin v latině. Vše je zakončené bakalářskou zkouškou.
Jaroslav Navrátil, Prostějov
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dubnu 1949 byla zavedena
pravidelná autobusová linka
do Přerova, a to tak, že přímá, do provozu vstoupila i letecká linka do Zlína
a Prahy. Ve městě bylo přejmenováno několik ulic i náměstí a byl
vytvořen komunální podnik, který
sdružoval drobné řemeslné a živnostenské podniky na základě tzv.
plánu socializace československé
ekonomiky. Od tohoto měsíce až
do roku 1952 se mohli zaměstnanci
města rekreovat v zámku Vikýřovice,
ten pak byl předán Šumperku. Byla
zrušena městská cihelna a její zařízení
bylo prodáno do Brna za tehdejších
667 000 korun. Na budově Slovanského domu v ulici Vápenice 9 byla
odhalena pamětní deska padlým ze
II. světové války. V dubnu 1959 bylo
připomenuto 50. výročí úmrtí Josefa
Krapky-Náchodského, a to výstavou
a katalogem.
uben 1969 nadále přibližoval
stát i Prostějov normalizaci. Bylo zvoleno nové vedení KSČ
s Gustavem Husákem v čele, z reformních komunistů už zůstali ve vedení jen Oldřich Černík a Alexander
Dubček, ovšem jen do září. Přesto se
ještě našli odvážlivci, kteří prováděli

V

Čtvrtý měsíc roku s jeho proměnlivým počasím je v plném
proudu, dnes jsme přímo v polovině. A po aprílových změnách
v uplynulém týdnu tak je asi stále lepší zůstat i podle pranostiky
za kamny a listovat ve starých spisech. Pojďme tedy na to.

OD AUTOBUSOVÉHO SPOJENÍ AŽ
b
e
n
a PO KOMUNIKACI MĚSTSKÉ POLICIE

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!

DUBNOVÉ LISTOVÁNÍ KRONIKAMI

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

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...

S novými termíny do starého pekla

Martin ZAORAL

*LOSA VEĠE5NÌ.U
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Pondělí 15. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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Prvních deset metrů jsem si pochvalovala, jak jsem dobrá, že to vlastně vůbec
není hrozné. Ti, co si stěžovali, že se to
nedá a že to neudýchají? Pffff. Za dalších
deset metrů jsem začala silně pociťovat
sílu nakopávače alias Granátu. Ty jo, ono
to snad funguje. Najednou jsem se cítila
jako Forest Gump. Za dalších deset metrů už jsem byla trochu rozpačitá, srdce
jsem měla až v krku a moje dýchání vypadalo jak při kontrakcích u porodu. Fúha.
Musela jsem se zastavit. Připadalo mi to,
že jsem běžela celou věčnost a že mám
v nohách alespoň tři kilometry. Tvrdá
realita přišla, když jsem se znova rozběhla a moje chytrá aplikace mi oznámila,
že jsem úspěšně uběhla první kilometr.
Počkat, počkat. Cože? Teprve jeden kilometr? Vždyť jsem toho už tolik uběhla.
Hm, nadšení mě postupně opouštělo,
ale běžela jsem dál. Chvíli jsem šla, chvíli
běžela. A to podle toho, kde zrovna jsem
cítila srdce. Někdy v krku, někdy až v hlavě a někdy jsem myslela, že běží za mnou
a že mě prostě sprostě opustilo. Víte, jak
jsem mluvila o těch vrstvách oblečení?
Nepřeháněla jsem to s vrstvami, ale
byla jsem jak parní lokomotiva. Funěla
jsem a teklo ze mě, jako kdybych běžela
v padesáti stupních na Sahaře. Taky nezastavíte, když běžíte a vidíte blížícího
se kolemjdoucího? Jak by to vypadalo,
takhle se přece neztrapním. A i když
funím z posledního, nezastavím se! Jak
já miluju ty zapadlé části, kde člověk ne-
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Brambory nakrájejte na co nejtenčí plátky, které pokládejte na
plech vyložený pečicím papírem s několika kapkami olivového
oleje. Posypte je strouhaným
muškátovým oříškem, zalijte jedním rozkvedlaným
vajíčkem, přidejte sůl a pepř
a zapečte v troubě asi 15–20
minut.

Ingredience: 2 větší sladké (obyčejné) brambory, olivový olej,
muškátový oříšek, 1 vejce, sůl a pepř

Zapeèené sladké brambory

PØEDTRÉNINKOVÝ RECEPT

Tady je to pouze o vašem pocitu a o tom, jak se cítíte. Pro pravidelný běžecký
trénink je potřeba jednotlivé porce dopředu plánovat, abyste nevybíhali s plným žaludkem. Pokud máte čas na běhání pouze po obědě, dejte si něco lehkého – těstoviny s rajčatovou omáčkou, rýži s kuřecím masem nebo jen malou
misku ovoce a tvaroh. Nepřehánějte to ani s vlákninou před během, ta by mohla způsobit zrychlení metabolismu a to pro běh zrovna nechceme. Velké porce
zeleniny a ovoce si tedy nechte až po běhu.
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Jestli se chystáte vyběhnout před večeří, není špatné sníst alespoň nějakou menší svačinu, která vám zároveň může dodat spoustu energie. Vhodná svačina
před vyběhnutím je ovoce, jelikož je lehce a rychle stravitelné – po něm můžete
vyběhnout už po čtyřiceti minutách.

VYDÄLQDDPHQvÉSRUFH

Časový odstup se liší podle toho, co jste naposledy jedli. Pokud se chystáte
vyběhnout po obědě, budete si muset počkat delší dobu, protože jste pravděpodobně tělu dodali více množství sacharidů – například brambory, rýže a tak
dále. V tom případě se doporučuje vyběhnutí po dvou hodinách.

REÈG

Rozhodně není dobré si před tréninkem dávat něco těžkého, spíše lehčího. Vyběhnout byste měli tehdy, když cítíte, že je váš žaludek spíše poloprázdný, ale
rozhodně ne plný!

.'<-«7%÷+$732326/('1«0-«'/("

Důležitým momentem týkajícím se běhu, je vedle jiných aspektů i strava.
Poslední jídlo, které si před během dáte, je stejně tak důležité jako to, které si dáte následně po běhu. Je třeba si také pamatovat, že i před během je
velmi důležitá nějaká časová mezera. Časový odstup vám může v tréninku výrazně pomoci.
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Tak jsem tedy seběhla schody, na
chodbě se ještě rozcvičila, protáhla se
a nachystala si do sluchátek prý motivační hudbu, kterou jsem si našla na
internetu. Zase kecy. Byla to uspávačka
a mě to vůbec nenakoplo. Tak jsem si
vybrala žánr dle své libosti. Hned pří
otevření vchodových dveří jsem dostala
celkem facku. Byla hrozná zima! Okamžitě jsem zavřela dveře a letěla domů,
dala si tabulku čokolády pro útěchu,
politovala se, jaká je tam zima, že budu
určitě nemocná a chudáci moje klouby,
jak budou trpět! Pobrečela jsem si nad
svým stravovacím způsobem – vždyť
to tak daleko zajít nemuselo, stačilo
se nepřejídat a nemusela jsem chodit
běhat! Znovu jsem sešla dolů, otevřela dveře – jaké překvapení, zima byla
pořád stejná! Zase to kolečko, zapnout
hudbu, rozcvičit se – hlavně abych si
oddálila čas vyběhnutí. Důležitý bod?
Nasadit kapuci – nikdo mě nesmí
vidět! Zapnula jsem si aplikaci, která
slibovala přesné napočítání kilometrů
a... konečně jsem vyběhla.

-DNY\EÈKQRXW

na tableta. Hm, dala jsem si dvě, třeba
zaběhnu maraton. Kafe jsem si teda taky
neodpustila, takže kofeinem jsem byla
nabitá více než dost. Oblékla jsem se do
sportovního, které obsahovalo legíny,
termotriko, mikinu a vestu – venku byly
pouze 4 stupně Celsia, takže žádné teplo.
Nechtěla jsem to přehánět, abych se v té
zimě nadměrně nepotila. (úsměv)

Přijďte
a vyberte
si ten pravý
dárek pro vás!

Dárky pro malé i velké!
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„Zdravím všechny přátele chůze i běhu! Mám
čtyřiaosmdesát roků, dnes jsem se přihlásila,
začínám indiánským během podél Hloučely. Chuť mi určitě vydrží, hlavně aby vydržely
klouby. Včera v podvečer jsem potkala u Hloučely několik běžkyň. Nějak moc rychle mi
zmizely z dohledu. Vypadá to, že budu muset
korigovat své velikánské plány a cíle! Nejspíš
poprosím o kategorii Chodím s Večerníkem.“
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„Běh je ideální, když řešíte každodenní
starosti, člověk úplně vypne a nemyslí
na nic. Jen si člověk užívá ten pocit klidu
a krásu přírody. Mě běh naplňuje, cítím se
po něm skvěle, nabitá energií. Nic negativního na běhání nevidím, i když se mi kolikrát nechce a říkám si dnes NEEE, budu si
číst, tak se stejně zvednu ze sedačky a pak
jsem stejně ráda, že jdu. Já teď běhám
menší vzdálenosti. Tak ať nám to běhá!”

5RPDQD605¤.29
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První otravný tón budíku se ozval již
v 6:00, to abych se stihla nasnídat a dát
si sprchu. Ha, ha! Šátrající rukou jsem
hledala telefon. Ještě pět minut, prosím! Posunula jsem čas budíku na 6:10
a znovu upadla do hlubokého spánku,
který netrval zase tak dlouho. A bylo to
tady zase - ten otravný zvuk! Najednou
se mi začala vtírat myšlenka, že běhat
nepotřebuji, nemusím, ale ani nebudu.

Neochotně jsem se nakonec vymotala
ze spárů peřin a doploužila se do sprchy.
Pamatujete, co jsem psala v minulém čísle? Že někdo rád chodí běhat brzy ráno
a někdo až večer po práci? Ještě jsem se
dušovala, jak je to ráno rozhodně lepší
a skvělé. Houby. Kecala jsem vám. To
ranní vstávání mě zabíjí. Pro svůj dobrý
alias hubnoucí pocit jsem posnídala banán a dva rýžový chlebíčky, nezapomněla jsem si ani vzít tabletku nakopávače –
lépe řečeno dvě tabletky. Už podle názvu
jsem věděla, že to bude pecka, protože
nakopávač jménem Granát vás asi fakt
nakopne. Doporučená denní dávka jed-
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No, a v tom jsem si uvědomila, že spaním
do plavek nezhubnu a otráveně jsem se
na posteli posadila. Chvíli jsem seděla
a naslouchala svému lůžku - jako by mě
lákalo, ať se zase vrátím do milovaných
peřin. Na druhou stranu moje hlava mě
povzbuzovala: „Vstávej a běž se zbavit
toho tuku.“

potká ani nohu a může si v klidu za chůze den, kdy jsem myslela, že nesejdu ani
vydechnout.
schody, hlava mě bolela z nadměrného
požití nakopávače a doufala jsem, že mě
7ÈzNÅ]DÄ½WN\
při běhu neviděl žádný svědek.
Jak bych shrnula svůj první běh v roce Poučení do dalšího běhu? Možná trochu
2019? Mizerné, uběhla jsem pět kilome- více pozitivního myšlení, nadšení a trotrů za hodinu, nohy mě bolely ještě další chu méně Granátu.
Běhu zdar!
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PROSTĚJOV Nastal ten dlouho
očekávaný okamžik. Po dlouhém
zimním období přišel den, kdy jsem
se rozhodla zase vyběhnout a začít se
sebou něco dělat. Už od předchozího
večera jsem si vtloukala do hlavy, že
ráno vyběhnu, a to už v sedm hodin.
Spát jsem šla s patřičnou motivací
a připravená, jak vstanu, dám si lehkou snídani a vyrazím vstříc boji za
nové tělo a zdravý životní styl. Ovšem
při prvním zazvonění budíku mě vše
tak nějak začalo opouštět...

7ÈzNÅUDQQÉFKYÉOH
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Startuje nový seriál: BĚŽÍM S VEČERNÍKEM

zpravodajství

Vážení čtenáři a čtenářky,
pokud jste na této straně poprvé, dovolte mi vás seznámit s novým
seriálemVečerníku.V předchozím vydání, které bylo součástí čísla 13,
vás redaktorka vyzvala ke společnému běhu, který vyvrcholí v červnu či červenci hromadným závodem. Veškeré novinky a informace
můžete sledovat nejen v každém lichém čísle tištěného vydání, ale
také na www.vecernikpv.cz a facebookové skupině Běhám s večerníkem, do níž se můžete zdarma připojit.V dnešním druhém klání se
pojďme ohlédnout za tím, jak jsem (ne)zvládla mé první vyběhnutí.

8

Bohužel i takto milá akce byla narušena nenechavcem. „Jsem opravdu
v šoku, čeho jsou dnes někteří lidé
schopni. Zatímco jsme vajíčka schovávali po sadech, přijel pán na kole
a začal si balené dobroty skládat do
batohu. Kdybych nezakročila, dětem by asi zůstalo jen málo. Prostě
to nepochopíte,“ zlobila se Sokolová.

Velikonoční hledání kraslic uspořádal
Okrašlovací spolek města Prostějova
ve spolupráci s Rodinným centrem
Lodička a zmíněnou studentkou olomoucké vysoké školy Nikol Srostlíkovou vše pod záštitou Zdravého města
Prostějova.
(red)

4 vejce
350 g polohrubé mouky
170 g másla
300 g cukru
OåLFPOpND
SUiãHNGRSHþLYD
máslo a hrubá mouka na vymazání a vysypání formy

9ãHFKQ\ VXURYLQ\ VPtFKiPH XWĜHPH GR WČVWD
DYOLMHPHGRY\PDãWČQpDKUXERXQHERSRORKUXERX
PRXNRXY\V\SDQpIRUP\3ĜLNORStPHDSHþHPH
PLQXWSĜL&SRWpSĜtNRQWHSOD]PtUQtPHDMHãWČ
PLQXWGRSHþHPHSĜL&+RWRYpKREHUiQND
QHFKiPH]FKODGQRXWYHIRUPČDWHSUYHSRWpKRY\
NORStPH]IRUP\1HFKWHVLFKXWQDW

CO NA TO?
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PROSTĚJOV Velikonoce jsou považovány za nejvýznamnější křesťanský svátek. Ale jsou Velikonoce skutečně
křesťanské? Na to vám odpoví historik Václav Horák již
zítra, tj. v úterý 16. dubna od 17:00 hodin v Muzeu a galerii v Prostějově, kde povede tematickou přednášku. Na
ní se dozvíte o původu Velikonoc, jejich významu či třeba
zvycích pojících se s nimi.
Beseda nese název Velikonoce – (ne?)křesťanské svátky. „Přednáška
přiblíží původ těchto svátků, objasní jejich význam, popíše průběh
a také zvyky a tradice, které se s těmito svátky pojí,“ říkají pořadatelé.
Tradičně přitom považujeme Velikonoce za nejvýznamnější křesťanský svátek, při němž se oslavuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho si je spojujeme s lidovými tradicemi a s nimi spjatým vítáním
jara. A právě lidové oslavy jsme takto propojili s pohanskými slavnostmi jara, které oslavovaly procitnutí přírody ze zimního spánku.
Vstupné na přednášku v muzeu činí 30 korun a děti do šesti let
mají vstup zdarma.
(tem)
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ských hudebních alb. Kvalita vystoupení
je tedy zaručena.
Toto úterý 16. dubna od 16:00 hodin
se na pódiu se svým vystoupením zase
objeví děti z prostějovských mateřských
a základních škol. Nakonec ve středu 17.
dubna v 17:00 hodin Velikonoce završí
prostějovská revivalová skupina Katapult revival Morava.
Kromě toho bude po celou dobu na náměstí probíhat také jarmark. „Lidé budou moci ze sortimentu trhovců vybírat
pomlázky z vrbového proutí s předváděním, velikonoční perníky, frgály, koláčky,
štramberské uši, trdelníky, cukrovou
vatu, popcorn, chlebové placky ze zelím
a se škvarky, alko a nealko nápoje, koření
a kořenicí směsi,“ láká na bohatý jarmark
Milada Sokolová, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov. (tem)
REPORTÁŽE Z PŘEDVELIKONOČNÍHO VÍKENDU V CENTRU
PROSTĚJOVA NAJDETE NA
STRANĚ 30

Pondělí 15. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Tradiční PROSTĚJOVSKÉ VELIKONOCE započaly
program uplynulou sobotu 13. dubna na náměstí T. G. Masaryka minishow s Míšou Sloukovou. V tomto
týdnu vše vyvrcholí samotnými svátky o víkendu, zábava v centru města
pokračuje již dnes a končit bude ve
středu 17. dubna. Těšit se ještě můžete na koncerty s příjemnou muzikou,
vystoupení dětí místních škol nebo
na bohatý jarmark s pomlázkami,
frgály, trdelníky a spoustou dalšího.
Tak si určitě udělejte čas!
2QVÆEQP¾O÷UVM[P÷RTKO¾VQTC/KNCFC5QMQNQX¾C#NGPC4CwMQX¾X[UX÷VNKN[F÷VKéM¾O Kulturní program prostějovských VeliRTCXKFNCR¾VTCEÊCMEGFTQDQVKPCUGRCMT¾FCRQEJNWDKNCPCNG\GPÚOKXCLÊéM[CFCNwÊOK konoc pokračuje v plném proudu hned
RQUN[8GNKMQPQE
ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQX
od pondělí 15. dubna. Ten den v 17:00
hodin vystoupí na hlavním náměstí
česká zpěvačka Gabriela Goldová, která
zazpívá své popové a country popové
písně. Nutno říct, že tato úspěšná umělkyně koncertuje také v Polsku a vystupuje v polských televizních pořadech.
Prozatím vydala osm českých a pět pol-

3I_<MyO>EBDHGH^GYAHy;>K\GD: 9 PX]HX SUREĚKQH SŐHGQiäND
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je u nás spojili právě Slované a vejce vařená natvrdo barvili téměř výlučně na
červeno (druhou možností byla zlatá),
proto také přezdívali jarním oslavám
Červené svátky. Naši slovanští předkové opravdu měli červenou barvu v oblibě – svědčí o tom fakt, že ji nazývali
kráskou. No a tak také vzniklo označení pro barvená vajíčka, kraslice. Ostatně
možná také spatříte jistou podobnost
mezi ruskými slovy krásný a červený.
A jaký měla vejce pro Slovany význam?
Především je to symbol životní síly a života samého, zrození i znovuzrození
a také smrti. Oblý tvar vejce ho předurčuje ke znaku plodnosti a dostatku.
Vejce byla kouzelníky používána k léčení různých nemocí včetně ženské neplodnosti a také k posílení slabých kusů
dobytka, a sice tak, že se vejce koulelo
po člověku či zvířeti, který potřeboval
získat sílu vejce. Aby mělo vejce svou
magickou sílu, muselo být plné, nikoliv
vyfouknuté. Tradice barvení vyfouknutých vajec, které dnes známe jako kraslice, je mnohem mladší, než by většina
z nás asi čekala – vznikla teprve ve dvcátých letech 19. století.

RQPF÷NÊUGPCdOTUMWVqWTéKV÷X[F¾KVCPGL
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Prostějovská drobotina ve středu 10. dubna vyrazila na dobrodružnou výpravu
do městského parku. Čokoládová
vajíčka a zajíčci včetně zdobených
polystyrenových vajec tří velikostí nebo třeba čokoládky, to vše
bylo před předškoláky ukryto ve
Smetanových sadech. Právě tam
se uskutečnil již druhý ročník Velikonočního hledání kraslic, s jehož nápadem přišla loni studentka olomoucké vysoké školy Nikol
Srostlíková.
Park se zaplnil dětmi nejen z prostějovských školek, ale i z řad občanů. „Přišli předškoláci z mateřinek
v ulicích Rumunská, Moravská
a Šárka i s dalšími pracovišti v Žešově, v ulici Dvořákova i Libušinka,“ prozradila předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova
a náměstkyně primátora Milada
Sokolová. „Vyzdobená vajíčka i čokoládové dobroty jsme ukryli různě do trávy, listí, keřů, pod stromy
nebo také jsme je navěsili na nižší
větve stromů tak, aby na ně děti dosáhly,“ uvedla.
A tak malé ratolesti vesele pobíhaly
po parku a s nadšením se vrhaly do
všech jeho zákoutí. Jejich pozornosti neunikly ani husté keře a stromy.
„Je to tady paráda, hledáme, kde
se dá,“ smála se pětiletá Kristýnka.
„Děti všechna vajíčka po nálezu přinesly do altánu, kde byly spravedlivě
rozděleny mezi jednotlivé školky.
Každé dítě pak dostalo sladkou odměnu,“ přidala Alena Rašková, politička Zdravého města a náměstkyně
prostějovského primátora.
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Pokud jste někdy přemýšleli nad tím,
kde se v křesťanských svátcích vzalo
šlehání dívek a žen vrbovým proutím,
pak vězte, že tento zvyk tu byl dříve než
křesťanství. Pro naše pohanské předky byla pomlázka důležitou součástí
jarních oslav, na rozdíl od dneška se
však šlehali všichni – muži i ženy, mladí i staří. Pomlázky byly a dodnes jsou

Pohanská pomlázka

ochranu před nemocemi a mladým
dívkám krásu. To, že voda má podle
našich předků očistné účinky a podporuje krásu, je patrné i ze zvyku oblévání dívek vodou. To už se dnes nedělá,
jiný zvyk ale dodržujeme stále, aniž
bychom věděli, že pochází od Slovanů
– jarní úklid. Slovanské ženy uklízely
své příbytky a všechen prach a smetí
spalovaly.
zhotovovány z vrbového proutí, což jen
dokazuje význam tohoto stromu pro
staré Slovany.
Není tajemstvím, že se nad tradicí jarního vyšlehání, která se drží v zemích obývaných západními Slovany, zbytek světa
pozastavuje a nevěřícně kroutí hlavou.
Po vůli nebyla ani středověké církvi, proti oblíbenému zvyku však nemohla nijak
zakročit, a tak se alespoň snažila pozměnit jeho význam. Namísto omlazení
a zdraví měl přinést do domácností několik dní bez pohlavního styku. Během
Velikonoc totiž bylo třeba, aby každý
šel ke zpovědi, což znamenalo sexuální
abstinenci tři dny před zpovědí a tři dny
po ní. Šleháním pomlázkou se pak manželé od sexu odrazovali, dokonce se měla
pomlázka pokládat i doprostřed postele
a pár tak od sebe oddělovat. Vzhledem
k tomu, že dnes každé malé dítě ví, že

8GNKMQPQéPÊVTCFKEGUGFQFTåWLÊFQFPGUXR
OGPwÊEJNCRGEM¾QONCFKPC

I barvení vajíček je slovanský zvyk.
Tedy abychom byli přesní, jako první
vajíčka barvili nejspíš Peršané, a to ve 4.
nebo 3. tisíciletí př. n. l. S oslavami jara

Barvení vajíèek

žena, kterou o Velikonocích nikdo nevyšlehá, uschne, však můžeme říct, že
se křesťanská interpretace pohanského
zvyku příliš neuchytila.

ZHQVQYYYRTQUVGLQXGW

PROSTĚJOV (Lucie Drahošová,
tisková mluvčí společnosti Agel)
Na všechny dárce krve a krevních
složek, kteří přijdou na zelený čtvrtek darovat krev či plazmu do Nemocnice Prostějov, čeká příjemné
velikonoční překvapení. Pro dobrovolníky z řad pravidelných dárců
i prvodárců zdravotníci připravili
nejen velikonoční dekorace a atmosféru, ale i drobné dárečky.
Velikonoční odběr v Nemocnici Prostějov proběhne ve čtvrtek 18. dubna
konkrétně od 6:00 do 8:00 hodin, kdy
mohou zájemci přijít na běžný odběr
a darovat plnou krev. „Krev je v řadě
případů nezbytná k záchraně lidských
životů, bohužel dárců krve je v České
republice dlouhodobě nedostatek,
a to zejména těch RH negativních.
Proto srdečně přivítáme všechny
nové dárce, kteří přijdou darovat krev
poprvé a rozšíří řady našich pravidelných dárců. Vítáni jsou ale samozřejmě i naši stávající dárci, kterých si
velmi vážíme,“ říká Milena Lukešová,
vedoucí lékařka transfúzní stanice Nemocnice Prostějov.
Důkazem vděčnosti i symbolickou
sváteční pozorností budou v rámci
velikonočního odběru na hematologicko-transfúzním oddělení
Nemocnice Prostějov drobné
sladké pozornosti pro všechny příchozí. K odběru je však nutné se
předem objednat, a to na telefonu
582 315 210 nebo e-mailem na adrese transfuzka@npv.agel.cz.

Dárcem krve může být každý zdravý
občan České republiky ve věku 18
až 65 let, přičemž vhodnost dárce je
ještě vždy individuálně posuzována
zdravotnickým personálem. „S sebou
k odběru potřebuje každý zájemce jen
občanský průkaz a kartičku pojišťovny. Před samotným odběrem je pak
dobré se doma lehce najíst, nechodit
tedy na lačno, jak se občas prvodárci
mylně domnívají, a dodržet dostatečný příjem tekutin,“ dodává doktorka
Lukešová.
Výhodami darování krve je přitom
v současnosti nejen dobrý pocit z ušlechtilého skutku, ale také
možnost čerpat pracovní volno
s náhradou mzdy, proplacené jízdné, lékařské vyšetření, vitamíny od
zdravotní pojišťovny, občerstvení
a odpočet ze základu daně z příjmu, a to ve výši 3000 korun za každý odběr.
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PROSTĚJOV Tradice stále pokračuje. Vánoční stromečky v centru Prostějova vystřídaly ty velikonoční. Děti vyrobily pestrobarevnou výzdobu, která okrášlila připravených 66 březových stromků. Výrobky dětských rukou jsou
již tradiční výstavkou toho, co všechno umí. Počasí výzdobu trochu komplikovalo a tak se na opětovném zdobení
větrem rozfoukaných a opadaných ozdob podíleli i náměstci primátora Milada Sokolová a Jan Krchňavý(viz. foto ve
výřezu). Stromky, které v těchto dnech lemují náměstí T. G. Masaryka, připravily Lesy města Prostějova. Tradici založil
Okrašlovací spolek města Prostějova. „Kolemjdoucí mohou posoudit, co vše se žáci a žáčci zdejších škol a školek
naučili, jak jsou šikovní. Jsem moc ráda, že se tento zvyk ujal a líbí se,“ uvedla náměstkyně primátora a předsedkyně
Okrašlovacího spolku Milada Sokolová.
(red)
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Po tom, co Slované při vítání jara vyprovodili Moranu, mohli přivítat bohyni plodnosti, Velkou matku Mokoš. Na
počátku jara bylo třeba zajistit dobrou
úrodu pro následující rok, to se provádělo pomocí řady různých rituálů. Na
okrajích polí se například do země zapichovaly větvičky rozkvetlé vrby, takzvané kočičky. Věřilo se, že půdu zúrodní
i pohlavní styk hospodáře s jeho ženou
v brázdě. Dalším z dnešního pohledu
podivným předvelikonočním zvykem
je rituální koupel v potoce, která se
musela provést časně zrána a zcela bez
oblečení. To údajně zajistilo Slovanům

Velikonoèní rituály

Řada velikonočních tradic a symbolů,
jak je známe dnes, pochází právě od
starých Slovanů a jejich oslav jarní rovnodennosti.

milujeme
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Slované přidali i své rituály

Myslíte si, že velikonoční oslavy
vznikly až s příchodem křesťanství?
Rozhodně ne, svátky na počátku jara
jsou mnohem starší než toto náboženství. Každému je asi jasné, že křesťané oslavují smrt a vzkříšení Ježíše
Krista, málokdo však ví, že v tomto
období slavil i sám Ježíš – křesťanské
Velikonoce se totiž časově více méně
překrývají s židovským svátkem
Pesach, který je připomínkou vyjití
Izraelitů z Egypta. Řada pohanských
kmenů z různých oblastí světa oslavovala v tomto období příchod jara,
naše slovanské předky nevyjímaje.
Křesťanské svátky nevznikly jen tak,
církev je naplánovala na období, kdy už
lidé něco slavili, a postupně se tyto pohanské svátky přeměňovaly v křesťanské. Z původní podoby jim však zůstalo
více, než se může na první pohled zdát.

téma Večerníku

Jedny z nejkrásnějších svátků
v roce, určitě hned po Vánocích.
Velikonoce jsou i u nás spojeny
s historickými tradicemi, které
se ve větší či menší míře dodržují dodnes. Už doslova za dveřmi jsou tak nejen sváteční Velký
pátek a Velikonoční pondělí, při
kterém mnozí pánové vyráží
do ulic, aby takzvaně„našupali“
něžnějším pohlavím. Výpravy
za „mrskutem“ jsou právě jednou z těch nádherných tradic,
kterými se necháváme každoročně unášet. A co si tedy
budeme povídat, jde o jediný
den v roce, kdy můžeme své
partnerky, kamarádky, kolegyně a známé zmrskat naprosto
beztrestně... Dnešní tematická
dvoustrana PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku se tedy logicky nemůže věnovat ničemu jinému
než právě Velikonocím!
Texty připravili:
Michal Kadlec
a Tereza Machová
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zpravodajství
KAUZA VEČERNÍKU
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slova primátora jeho první náměstek
Jiří Pospíšil. K nezájmu provozovatelů
předzahrádek ke vzájemným diskusím
v době, kdy se nová vyhláška města
teprve připravovala, se vrátil znovu
Jura a přitvrdil. „Obecně vzato, pokud
má vyjít nová vyhláška a její text mají
dotčení lidé k dispozici předem, představuji si, že přijdou za příslušným náměstkem nebo na odbor magistrátu,
který je za to zodpovědný. A řeknou,
co se jim na tom nelíbí a zda to nejde
nějak změnit. A nikoliv jednat tak, že
=SUYXVHQDYÙ]Y\
nebude nikdo dělat nic, a pak se po vymagistrátu takøka
jití vyhlášky rozepisovat po sociálních
sítích, jací jsme tady na radnici pitomci
QLNGRQHR]YDO
a podobně. Toto mi vadí, takhle si ko„Vyhlášku jsme připravovali už v mi- munikaci s občany nepředstavuji! Pronulém volebním období a vyzvali jsme to jsem se rozhodl pro jednu zásadní
všechny provozovatele, aby se k návr- věc. Celou vyhlášku znovu probereme

schůzku, tentokrát do kavárny v Duze.
Přišli pouze tři lidé, se kterými jsme si
podstatnou část nové vyhlášky vyříkali. Nepadla jediná námitka. Teprve
až teď, kdy se vyčasilo a provozovatelé
zařizují své předzahrádky, čímž de facto
vyhláška vstoupila v platnost, se vyrojila
spousta kritických připomínek. Najednou se všichni probudili a bombardují
nás mnohdy drsnými vzkazy,“ konstatoval na tiskové konferenci rady města její
první muž.

PROSTĚJOV Provozovatelé předzahrádek na prostějovském náměstí mají zrušit okrasné keře, které překážejí a znemožňují výhled. Napovídá tak vyhláška prostějovského magistrátu, která až s příchodem jarního
sluníčka zvedla u některých provozovatelů kaváren či
restaurací vlnu ohlasu. Do redakce Večerníku se donesla nejedna stížnost.
„Byli jsme na jednání s majitelem kavárny Cafe Corso
a s pracovníkem radnice majícím na starost naše milované
náměstí. A víte co? Zakázal nám túje,“ láteřil v příspěvku na
Facebooku David Rek a pokračoval: „Ptáte se, proč? Protože je to dřevina a ničí pohled na město! Ale že plní funkci
soukromí, stínu a chládku, nehraje roli. Takže na túje kolem
kavárny zapomeňte. A není to jen zákaz pro nás, ale platí
pro celé náměstí. Tady zeleň prostě nebude. Budeme se zde
opékat na sluníčku, ale můžeme se aspoň v klidu kochat
naší radnicí,“ vyjádřil se na veřejné sociální síti.
A nebyl sám, s omezením nesouhlasí i ostatní provozovatelé.
„Nevidíme důvod v redukci zeleně, proč by v tom betonovém
městě neměla být... Konkrétně s tím bojuji, protože jsem tam
měl zrovna zmiňované túje. Mám několik důvodů, proč by
tam měly být,“ přidává se Robert Bartů, provozovatel kavárny
Cafe Corso. Večerník zajímalo, jaké to jsou? „Především slouží v létě jako stínicí prvek. Zachytávají prašnost, ženy přijdou
na kávu, kabelku položí na židličku, zapovídají se a někdo půjde kolem a může se pro ni klidně natáhnout, aniž by si toho
všimly. Je to také dělicí prvek od davu lidí, kteří chodí do Zlaté
brány. Když tam sedíte, chcete mít nějaké soukromí a ne, aby na
vás každý koukal...,“ přednesl své pohnutky.
A jak pochodil na magistrátu se svojí stížností? „Ptali jsme se
vedoucího oddělení památkové péče Marka Perůtky a ten se
vyjádřil pouze ve smyslu, že si zákaz prosadil a že to tam nebude. Jediný důvod, který uvedl, byl, že keře znemožňují výhled.
Co jsem se bavil s další pracovnicí, tak mi odvětila, že kdyby
si chtěla vyfotit dům od Zlaté brány, tak budou túje přece
překážet. A ještě tam padlo, že tím vzniká virtuální smog, což
nechápu,“ kroutil hlavou provozovatel Cafe Corsa.
Naštvaná je z celé situace také Iva Polická, která vlastní kavárnu Avatarka. Jak Večerníku prozradila, podala odvolání

k výroku o umístění pohostinského zařízení, konkrétně
k přípustnosti a splnění podmínek předzahrádky - „předzahrádka nebude opatřena ohrazením ani mobilní zelení“.
„Důvody jsou úplně jednoduché. Za prvé bezpečnost silničního provozu a bezpečnost s ochranou našich hostů.
To znamená, že jsem přesvědčená, že bezpečnost takového
zařízení je stejně důležitá a má stejnou váhu jako zákon pro
nevidomé a slabozraké občany. Za druhé už se pět let snažím o oživení náměstí svými programy a tváří venkovního
zařízení. Brzo po otevření kavárny jsme vstoupili za podpory města Prostějova do projektu Piano na ulici. Nebude
asi proveditelné bez návaznosti na ohrazení udržet piano na
sešikmené ploše chodníku. Piano váží 250 kilogramů a je
na vyrobeném podvozku s kolečky pro převezení a uschování před nepřízní počasí. Za třetí z naší podstaty fungování
umělecké galerie jsme navrhli městu otevření venkovní galerie při našem zařízení. Za podpory města byla uměleckým
kovářem vyrobena konstrukce galerie tak, aby bylo možno
vystavit celkem čtrnáct kusů obrazů. Každý rok, mimo rok
2018, kdy to nebylo ze závažných důvodů možné, jsme konali přes letní měsíce výstavy místních umělců. Také jsme
díky této galerii vystavili obrázky postižených dětí ze školy
Jistota na Tetíně. Tato výstava se celá prodala za prvé na
venkovní galerii a ještě jednu na veřejné aukci vedené doktorem Váňou v kavárně. Paní ředitelka Marie Turková byla
nadšená. Podle Marka Perůtka bychom mohli tuto galerii
odvézt do sběrného dvora. Podle názoru našich zákazníků
se nebudou ve volném prostoru na okraji chodníku cítit
bezpečně. Taktéž maminky s menšími dětmi mají problém
je udržet v neohrazeném prostoru. Tímto je jasné, že nebudou naše zařízení navštěvovat a je přímo ohroženo naše
podnikání,“ poskytla nám své vyjádření Iva Polická, provozovatelka Galerie Avatarka.
Oslovili jsme i další provozovatele kaváren a restaurací
na náměstí T. G. Masaryka. Jak večerník zjistil, najdou se
i tací, která nechává tato situace chladnými nebo jsou se
spoluprací s magistrátem spokojeni. Nová vyhláška jim
nevadí. Z neznámých důvodů však nechtěli svůj názor
sdělit veřejně.

Záměr je dobrý, nechceme, aby jeden
slunečník byl zelený, druhý červený
a na každém jiná reklama. Na druhé straně nehodláme dělat zbytečné
problémy provozovatelům, protože si
přejeme, aby centrum města žilo,“ řekl
František Jura.
Na samý závěr diskuse s novináři prohlásil, že věří v dohodu se všemi provozovateli předzahrádek. „Nechci v žádném případě, aby to v médiích vyznělo,
že se schyluje k nějakému sporu, či
dokonce válce s památkáři. Rozhodně
věřím tomu, že se s oddělením památkové péče dohodneme a dokážeme
vyjít vstříc majitelům barů, kaváren
a restaurací. Oddělení památkové péče
je ale státním orgánem, takže některá
jednání mohou trvat déle,“ předeslal
primátor Prostějova.

náměstí v jejich centrech stromy nenajdete: objevíte tam dlažbu, parkoviště, kašny, možná i kousek trávníku či pár rostlin v květináčích, ale
stromy ne. Vždyť by přece bránily
výhledu na herny, zastavárny, auta
či vietnamské obchůdky vystavující
pestrobarevné umělé květiny!
Navzdory radám odborníků si
Prostějov svoji vzrostlou zeleň na
hlavním náměstí stále uchovává.
Nyní se však rozhořel spor o túje na
předzahrádkách zdejších kaváren
a restaurací. Považte, nejen stromy,
ale i vzrostlé túje brání lidem ve výhledu. Takže zakážeme túje, ať se
mohou kochat…
Celé je to snad vedeno dobrým
úmyslem. Ostatně vyhláška u předzahrádek povoluje například kytky

a u jejich vybavení obsahuje jistě
chvalitebné omezení plastů. Přesto
je zákaz vzrostlejší zeleně tím druhem dobrého úmyslu, který ve svém
důsledku vede do p….
Vše nyní nasvědčuje tomu, že kavárna Corso a případně i další provozovatelé budou moci túje vytáhnout. Humbuk kolem celé záležitost
by ve svém důsledku snad mohl vést
k tomu, že kdokoliv bude mít ambici cokoliv zakazovat, bude tak činit
s větší pokorou. Vždyť třeba vybavení předzahrádek i se zelení si každý
majitel hradí ze svého. Dělá to zejména proto, aby se jeho zákazníci
u něj cítili dobře a rádi se k němu
vraceli. A bylo by určitě skvělé, kdyby to samé platilo pro všechny, kteří
navštíví město Prostějov...

MARTIN ZAORAL

.OMENTÁì VEĠE5NÌ.U

Prostějovský primátor následně zopakoval, že radnice bude s kavárníky znovu jednat. „Připomínky jsem vnímal
a naším hlavním cílem, a čeho jsme

Zámìrem je nemít
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je potřeba brát v úvahu. Když přijedete
do Prahy, pravidla tam mají mnohem
volnější, a dokonce se jedná o předzahrádky v hodně památkově chráněných lokalitách jako například na
Staroměstském náměstí,“ shrnul situaci
Jiří Pospíšil, čímž dal zřetelně najevo, že
s některými kritickými připomínkami
k vyhlášce souhlasí. „To ale neznamená,
že mě neštve, že se majitelé kaváren a restaurací neozvali daleko dřív, když měli
tu možnost,“ dodal na srozuměnou první náměstek.

TÔJE" TöDLE
Možná už si to sami ani neuvědomujeme, ale v Prostějově máme
skutečně velmi pěkné náměstí. Není
to jen díky tomu, že kromě bývalého Prioru do něj všechno perfektně
zapadá. Je to i díky vzrostlé zeleni,
které je tu skoro jako v parku. Jenže
právě ta zeleň na náměstí je dlouhodobě některým lidem osinou v ...
oku.
Mnozí z památkářů či architektů by
vám řekli, že stromy na historické náměstí nepatří. Proč? Protože překáží
ve výhledu na staré budovy. Věc, která by drtivé většině lidí z Prostějova
přišla absurdní, je odborníky brána
jako svého druhu dogma, záležitost,
o níž se nediskutuje.
Pravdou je, že většina měst se dle
toho také řídí. Na drtivé většině
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trátu a z našich závěrů vydáme výstup.“
„Když se strhla lavina kritiky na Facebooku, pozval jsem si ty největší stěžovatele do své kanceláře na radnici a této
schůzce byl přítomen i vedoucí oddělení památkové péče Marek Perůtka.
Právě on zdůraznil, že nyní památkáři
dávají některým provozovatelům výjimky, protože ti v současnosti investují
na základě nové vyhlášky spoustu peněz do úprav a stojí je to opravdu hodně. Co mě však zarazilo, že památkáři
si například nepřejí, aby před kavárnou
Café Corzo byly vysazeny túje, které
byly okrasou zdejší předzahrádky několik let. Nechápu toto rozhodnutí a neztotožňuji se s ním. Jsem tedy rád, že si
jakožto členové vedení magistrátu nad
podmínkami památkářů zakotvenými
v nové vyhlášce sedneme a budeme se

Michal a Nikola
hu vyjádřili a řekli nám své připomínky. v pondělí patnáctého dubna (tj. dnes je snažit zmírnit. Dobře míněné a lo- novou vyhláškou chtěli docílit, je, aby
KADLEC FILIPENSKÁ Neozval se nikdo,“ potvrdil předchozí - pozn.red.) na poradě vedení magis- gické připomínky majitelů provozoven centrum Prostějova vypadalo hezky.

Provozovatelé neskrývají naštvanost
aneb bude Prostějov betonovým městem?

Přestože je nová vyhláška o vzhledu
předzahrádek již v platnosti, vedení
magistrátu nevylučuje, že dokument
lze ještě na základě nových připomínek
upravit. „I já jsem zaznamenal bouřlivé
diskuse na sociálních sítích, které mířily na novou vyhlášku města o provozu
kavárenských či restauračních předzahrádek v samém centru Prostějova
a okolí,“ připustil problém František
Jura, primátor Statutárního města Prostějov. „Už vloni na podzim jsem se
účastnil setkání, které mělo proběhnout
s provozovateli předzahrádek. Na něm
jsme o přípravě vyhlášky měli vzájemně
diskutovat. Chtěli jsme vědět, co majitelům či provozovatelům kaváren vadí,
s čím naopak souhlasí, nebo co by pozměnili. Bohužel na setkání nikdo nepřišel! O měsíc později jsem svolal další

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

PROSTĚJOV Prostějovský magistrát se rozhodl regulovat
vzhled předzahrádek před kavárnami, bary či restauracemi
v centru města a jeho okolí. Nedávno vydal novou vyhlášku,
jak by taková ideální předzahrádka měla vypadat. Radní tak
učinili většinou na základě požadavků z řad památkářů, kterým vadí okrasná zeleň u předzahrádek, rozdílné slunečníky,
reklamní štíty či panely, a dokonce i plastové stoly plus židle.
Provozovatelé jsou nyní zděšeni a radnici zasypali radnici stížnostmi. Primátor a jeho náměstci ovšem poukazují na fakt, že
s majiteli provozoven chtěli již dříve na téma nové vyhlášky
diskutovat a probrat s nimi všechny novinky, zájem o tato setkání však nebyl ze strany kavárníků a restauratérů žádný nebo zcela mizivý. Ve městě se tak zrodila nová KAUZA, o níž se
hovoří nejen u kávy či na sociálnch sítích...

„Věřím, že se s majiteli kaváren a hlavně památkáři
dohodneme,“ uklidňuje situaci primátor František Jura

NOVÁ VYHLÁŠKA OMEZUJE PROVOZOVATELE
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Dostaneme se všichni do jakési melancholie a do období plného vzpomínek. Nestrávíme tak jen příjemné chvíle, více se budeme zabývat
nepříliš pěknými okamžiky našich životů. Prostějované se tak ocitnou
v ponuré náladě.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Jste příliš
výřeční, přitom si vymýšlíte, až se hory
zelenají. Teď pomalu sami ani nevíte,
co je pravda a co lež. Nedivte se proto,
že vás lidé okolo už přestávají brát vážně a mají pro vás jen opovržení.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Zaskočí
vás nepříjemné úřední oznámení.
Přestože sami víte, že spoustu věcí
flákáte a vše řešíte až na poslední
chvíli, tentokrát musíte začít jednat
okamžitě. Nenechte se zmást chlácholením, že máte čas.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Uvnitř rodiny to nebude stát za nic,
jedna hádka bude střídat druhou.
Bude tedy celkem logické, že častěji budete vyhledávat společnost
mimo domov, a dokonce strávíte
daleko více času v práci.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Máte v hlavě spoustu plánů, které však během
následujících dní nebude jednoduché realizovat. Budete mít totiž naprosté minimum času myslet na své
soukromí. Veškeré plány tak znovu
odložíte na neurčito.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Cizí lidé vám
pomohou oprostit se od stereotypů
vašeho života a vtáhnou vás do takových věcí, ze kterých se vám bude
točit hlava. Najednou poznáte, že
život je nádherný a byla by škoda ho
strávit v ústraní.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Lehce se
může stát, že i ty nejbližší lidi můžete nyní naštvat úplně k nepříčetnosti. Nebudete si totiž takzvaně vidět
do pusy a vypustíte z ní spoustu
nesmyslů a urážek. Následky si přičtěte sami.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Rádi sportujete a právě teď počítáte se zvýšením
tréninkové zátěže. Jenže pro tento týden byste si měli jakoukoliv námahu
zakázat, neboť pocítíte náznaky zhoršení zdravotního stavu. Šetřete se.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Vaše
ostražitost poklesne, takže se lehce stanete obětí nemístného vtipu
nebo dobře nastražené pasti. Vlétnete do problémů, ani nebudete vědět jak. Vaším štěstím bude, že máte
dostatek vlivných přátel.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Na opačné pohlaví působíte velice
perfektním dojmem. Takže pokud
právě nyní nezískáte srdce svého vysněného protějšku, pak již nebudete
mít šanci snad nikdy. Jděte po hlavě
přímo za cílem svého srdce!
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Dodejte si odvahy a konečně požádejte svého šéfa o zvýšení platu. Dostali
jste se do situace, kdy nejste spokojeni
s výší své odměny a pomalu přemýšlíte
o změně zaměstnání. To ale nechcete.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Vaše
chlípné myšlenky nezaženou ani
těžké pracovní povinnosti. Budete
hledat jakoukoliv příležitost, jak
být o samotě s partnerem. Jenom se
proboha o nic nepokoušejte v pracovní době, pozor na kamery!
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Začnete
se stále častěji ohlížet do minulosti a hledat chyby, které jste dříve
nasekali. Jenže byste se měli raději
zabývat přítomností a budoucností,
protože jedině v tomto ohledu máte
možnost něco změnit.

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

Nescafé Classic 200 g

209,00

-

189,90

99,90

189,90

189,00

Jihlavanka Standard 150 g

54,90

-

54,90

34,90

54,90

-

Marilla Standard 250 g

14,90
(70g)

-

59,90

12,90
(70 g)

27,90
(150g)

-

Jacobs Aroma Standard 250 g

89,90

-

89,90

-

54,90

-

Jacobs Velvet 200 g

199,00

99,90

89,90

199,00

94,90

89,90

Nestlé Caro Original 200 g

99,90

97,90

97,90

97,90

59,90

-

Naše
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev

Většina si bez šálku s tímto nápojem nedokáže představit hezký den, leckdo bez něj nemůže ani vstát z postele. Káva je bezesporu světově proslulá
pochutina, pro všechny je tudíž dobré vědět, že nejlevnější Nescafé Classic
i Jihlavanku Standard seženete v Kauflandu, pro Nestlé Caro original i Jacobs Aroma Standard se vypravte zase do Teska, oblíbená Jacobs Velvet se
prodává nejlevněji v Penny marketu a Bille. Klasická Marilla Standard vás
vyjde nejvýhodněji v Albertu a Kauflandu.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 10. dubna 2019
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Počínaje měsícem dubnem se českým,
respektive všem evropským inovativním malým a středním podnikům
naskýtá zajímavá možnost pro získání
financování. Dne 1. 4. 2019 byla zahájena výzva k podání žádostí o poskytnutí finančních prostředků prostřednictvím projektu INNOWWIDE, který
byl spuštěn začátkem tohoto roku.
V rámci projektu budou moci evropské MSP získat finanční prostředky
z balíku 7,2 milionu EUR na studie
proveditelnosti svých inovativních
řešení, se kterými budou mířit do

mimoevropských zemí rozdělených,
pro účely tohoto projektu, do třech
kategorií (rozvojové, rozvinuté a velké rozvíjející se ekonomiky). Cílem
INNOWWIDE je zvýšit využívání evropských inovativních řešení za hranicemi Evropy. Termín pro podání žádosti
v první ze dvou výzev je 31. 5. 2019.
Bližší informace naleznete na stránkách Evropské komise https://
ec.europa.eu/research/iscp/index.
cfm?pg=media, případně přímo na
stránkách INNOWWIDE
https://innowwide.eu/.

POZVÁNKY
NA VZDÌLÁVACÍ AKCE

25. 4. Budoucnost informačních
systémů a poklady skryté v současných databázích
14. 5. Pracovnělékařské služby – novinky, přednáší Robert Křepinský
22. 5. Setkání manažerů
s představiteli statutárního
města Prostějov
19. 6. Setkání personalistů
Více na: www.ohkpv.cz

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: Stařechovice - Služín
Obec: Prostějov
Dne: 29. 4. 2019 od 7:30 do 9:30 hodin.
Dne: 2. 5. 2019 od 7:30 do 10:30 hodin. Vypnutá oblast:
Vypnutá oblast: celá obec Služín.
bytové domy na ul. Dolní s č. 32, 34 a 36, na ul. Šárka č. 22 a
Obec: Stařechovice
od č. 30 po č. 62 vč. MŠ, kotelny, ul. Dvořákova s č. domů 1,
Dne: 29. 4. 2019 od 12:30 do 14:30 hodin.
3 a areál mateřské školky č. 5, ul. Okružní od č. 57 po č. 85 vč.
Vypnutá oblast: celá obec Stařechovice (mimo areálu ZD). firmy Hokcar, LM Trans a garáží, dále lokalita garáží za MeObec: Slatinky
chanikou na ul. Letecká, autoservis na ul. Jezdecká ev. č. 248.
Dne: 29. 4. 2019 od 7:30 do 9:30 hodin.
Obec: Prostějov - Krasice
Vypnutá oblast: celá chatová oblast Ulmanka (Vinohrady). Dne: 2. 5. 2019 od 12:00 do 14:30 hodin. Vypnutá obObec: Čelechovice na Hané - Studenec
last: kogenerační jednotka TS KGE Moravská č. 704666.
Dne: 29. 4. 2019 od 9:30 do 11:30 hodin.
Obec: Olšany u Prostějova
Vypnutá oblast: celá obec Studenec vč. vodárny nad obcí. Dne: 3. 5. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin.
Obec: Němčice nad Hanou
Vypnutá oblast: celý bytový dům č. 2.
Dne: 30. 4. 2019 od 7:30 do 11:30 hodin.
Obec: Plumlov - Žárovice
Vypnutá oblast: odběratelské trafostanice: Němčice Dne: 3. 5. 2019 od 7:30 do 9:30 hodin.
skládka (č. 300718), Němčice ZD (č. 300720).
Vypnutá oblast: celá obec Žárovice vč. chatové lokality
Obec: Němčice nad Hanou
sm. Hamry.
Dne: 30. 4. 2019 od 7:30 do 16:00 hodin.
Obec: Olšany u Prostějova
Vypnutá oblast: celé ulice: Novosady, Mlýnská, Hřbi- Dne: 3. 5. 2019 od 8:30 do 14:00 hodin.
tovní, Hliník, Horní brána, Havlíčkova, Chmelín. Jed- Vypnutá oblast: ulice v nové lokalitě RD s č. 626, 627,
nostranně ulice Šafaříkova od č. 630 po č. 648.
629, parc. 562/7 a 562/9.
Obec: Prostějov
Obec: Mostkovice
Dne: 30. 4. 2019 od 7:30 do 11:00 hodin.
Dne: 3. 5. 2019 od 9:30 do 11:30 hodin. Vypnutá oblast:
Vypnutá oblast: celá ulice J. Zrzavého od č. 1 – č. 20 vč. lokalita Vinohrádky s ul. Sadová a Jabloňová + parc. č.
kotelny DS, V. Špály č. 2 a 4, Kpt. O. Jaroše č. 23-33 vč. 704/1, mimo sad a chatu č. 1036.
garáží, K. Svolinského č. 9.
Obec: Brodek u Prostějova - Sněhotice
Obec: Prostějov, Určice
Dne: 3. 5. 2019 od 10:00 do 12:00 hodin.
Dne: 30. 4. 2019 od 12:00 do 14:30 hodin.
Vypnutá oblast: celá obec Sněhotice.
Vypnutá oblast: kogenerační jednotka KGE Nová ne- Obec: Nezamyslice - Těšice
mocnice č. 703930, fotovoltaická elektrárna Určice FVE Dne: 3. 5. 2019 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá oblast:
26 s.r.o.
celá obec Těšice.
E.ON Česká republika, s.r.o.

OD 15. DO 22. 4. 2019
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. I když je aktivita
naší nejbližší hvězdy v současnosti velmi nízká, zajímavé podrobnosti nám ukáže náš protuberanční dalekohled.
Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 19:30 do 20:30 hodin. Prohlédneme
si planetu Mars a pak podnikneme cestu do světa hvězd. Navštívíme místo, kde se hvězdy rodí, dále hvězdné
školky - otevřené hvězdokupy, hvězdy v nejlepších letech - dvojhvězdy i hvězdný hřbitov. Vstupné 40 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „NEMÁTE CHUŤ NA MĚSÍC?“. Vstupné
děti 20Kč, dospělí 40Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech akcí.

Blokové îLÔWüQt
úterý 16. dubna: Fanderlíkova (Nerudova - sídl. Hloučela), Obránců míru, J. Švermy, Kpt. O. Jaroše (Nerudova
– sídl. Hloučela), Nerudova, K. H. Kepky, Melantrichova – parkoviště (Polská – E. Králíka), Fanderlíkova - parkoviště (u kotelny u hřiště ZŠ)
středa 17. dubna: Fanderlíkova (Kostelecké - Fanderlíkova 37), J. B. Pecky + parkoviště (J.B. Pecky 2-10), Krapkova, Floriánské nám., Hliníky, Resslova, Fanderlíkova - parkoviště (Fanderlíkova 17 - 21), J. B. Pecky - vnitroblok + parkoviště, Krapkova - zálivka (vlevo k U Stadionu), Krapkova - parkoviště (vpravo k U Stadionu),
parkoviště u Kubu
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Pondělí 15. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...
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ŠKOLA V NĚMČICÍCH SE CHYSTÁ NA
STAMILIONOVOU
Žáci se mohou těšit na tři měsíce prázdnin,
od září ale budou dojíždět do Dobromilic

NĚMČICE NAD HANOU Tohle přinese řádné komplikace! Ve
škole v Němčicích nad Hanou se už vše chystá na kompletní
rekonstrukci budovy. Zařízení, které navštěvuje celkem 420
žáků, by se mělo dočkat oprav ještě v letošním roce. Po jejím
skončení na všechny budou čekat nové a moderně vybavené
učebny pro výuku přírodních věd, technických oborů, práci
s digitálními technologiemi i bezbariérový přístup. Náklady na
realizaci projektu se odhadují na více jak 100 milionů korun.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
Kámen na kameni nezůstane ve škole
v Němčicích nad Hanou. Ta již byla
v minulosti zateplena, za sebou má
i výměnu oken. To, co se ovšem nyní
chystá, zasáhne do jejího chodu mnohem výrazněji. „Dojde ke kompletní
výměně elektroinstalace i rozvodů vody
a odpadů. Vymění se podlahy i dveře.
Budova získá novou střešní konstrukci,
v podkroví vzniknou tři zbrusu nové
učebny. Kromě nich přibude ještě jedna, a sice venkovní. Stávající učebny
budou zrekonstruované a moderně

vybavené,“ prozradil Jan Vrána, starosta
Němčic nad Hanou. Náklady na celý
tento projekt se odhadují na více jak
100 milionů korun, přičemž zhruba
polovinu z této částky Němčice získají díky dotaci z evropských peněz,
zbytek dodají z vlastního rozpočtu.
Do práce by se rádi pustili již v tomto
školním roce. „Peníze jsou již vyčleněny, aktuálně probíhá výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Po uplynutí zákonných lhůt se nepochybně stavební dělníci pustí do díla,“ potvrdil Vrána.

Dvì fáze oprav
Aktuální předpoklad je, že by se s pracemi mohlo začít v polovině letošního června. Přestavba přinese i výrazné komplikace, na staveništi se totiž

OPRAVU

zjistili jsme
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Konice (mls) - Bezmála 600 metrů
dlouhý chodník by měl vzniknout
v Jiráskově ulici v Konici, kde doposud chyběl a lidé se v těchto místech
pohybují pouze po okraji vozovky.
Přitom reálně hrozí, že je srazí některé z projíždějících aut. Největší
riziko podstupují občané s omezenou schopností pohybu, senioři
nebo maminky s kočáry. V poslední
době tam navíc došlo ke zvýšení
počtu projíždějících aut. Důvodem
je mimo jiné zvýšený počet aut mířících do závodu společnosti Linaplast
ve Skřípově či technika přepravující
vytěžené dřevo. Město již v souvislosti s tímto projektem žádá o dotace.

0RGHUQÉ]½]HPÉSURVWÔHOFH

$WFQXCwMQN[LKåRTQwNC×RTCXCOKHCU¾F[CQMGPP[PÊRąKLFGPCąCFWMQORNGVPÊTGMQPUVTWMEGKPVGTKÆTW Foto: Martin Zaoral

učit nedá. „Budeme tlačit na to, aby práce probíhaly co
nejrychleji, první část bude probíhat v létě. Předpoklad je,
že to bude od června do poloviny září a bude se týkat výhradně přístavby školy. Po jejím skončení zde od poloviny
září žáci prvního stupně normálně absolvují dopolední
výuku,“ nastínil Jan Vrána.
Druhou částí bude rekonstrukce hlavní budovy včetně nové
půdní vestavby. Potrvá po celý následující školní rok, během
něhož budou žáci dojíždět do školy v Dobromilicích. „Žáci se
ráno sejdou před školou a pod doprovodem učitelů se přistavenými autobusy přemístí do Dobromilic. Na oběd se vrátí
do Němčic do školní jídelny. Odpolední vyučování bude
probíhat v opravené přístavbě školy, kde dopoledne probíha-

la výuka žáků prvního stupně. Náklady na autobusy půjdou
z obecní kasy,“ upřesnil školní škatulata starosta.

7ÔLPÈVÉFHSU½]GQLQ
Žáci školy ze všeho nejvíc asi ocení fakt, že se jim z důvodu
rekonstrukce zkrátí školní rok. Na některé z nich čekají celé
tři měsíce prázdnin! „Předpokládá se, že vyučování v tomto
školním roce bude ukončeno ke 14. červnu a nový školní rok
by měl být zahájen 16. září. Děti ve dny, kdy by měly normálně školu, budou moci docházet do školní družiny, její provoz
bude zajištěn celoročně,“ objasnila plány ředitelka ZŠ Němčice nad Hanou Hana Matušková.

Kostelec na Hané (mls) - Tento
týden by měly být zahájeny stavební
práce na úpravách sklepních prostor
sokolovny v Kostelci na Hané. Po
rekonstrukci by v místech, kde svého času fungovala známá diskotéka,
měli nalézt zázemí místní úspěšní
lukostřelci a kušisté. Celkové náklady
na opravu byly vyčísleny na 780 000
Kč včetně DPH.

.GREXGHSURYR]RYDWSO½z"
Mostkovice (mls) - Do uplynulého pátku mohli zájemci podávat
žádosti do výběrového řízení vypsaného Povodím Moravy na provoz
legendární Pláže U Vrbiček u plumlovské přehrady. O jeho výsledcích
vás budeme informovat v některém
z příštích vydání Večerníku.

=DYRODQWHPVL]DS¿OLOFLJ¿UR

Cestou k lékaøi S autem havaroval u Štarnova
zmizel!
Policie pátrá po
seniorovi z Olšan

OLŠANY U PROSTĚJOVA
Odjel autem k lékaři, už se ale
nevrátil a slehla se po něm zem!
Prostějovští policisté od středy
10. dubna pátrají po sedmdesátiletém Rostislavu Vávrovi, přechodně bytem v Olšanech u Prostějova.
„Hledaný muž se ztratil v úterý devátého dubna, kdy kolem šesté hodiny
ranní odjel z Olšan u Prostějova svým
automobilem typu Škoda Fabia combi první generace, registrační značky
1C9 6445 šedé barvy ke svému lékaři
do Litovle. K tomu se však nedostavil,
nevrátil se ani domů a dosud o sobě

nepodal žádnou zprávu,“ upřesnil
poslední chvíle, kdy Rostislava Vávru
rodina viděla, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje František Kořínek.
„Pohřešovaný muž má zdánlivý
věk od 70 do 75 let, měří mezi
175 až 180 centimetry, má vysokou hubenou postavu, šedé, krátké vlasy a modré oči. Při odchodu
z domova na sobě měl oblečenou
bundu s maskovacím vzorem a zelené kalhoty s bočními kapsami na
stehnech, takzvané kapsáče,“ dodal
k popisu pohřešovaného seniora
policejní mluvčí.

Policie ČR žádá občany o spolupráci při pátrání po pohřešovaném muži. Jakoukoliv informaci
k jeho osobě prosím podejte policistům na bezplatnou linku 158.

ŠTARNOV Místo toho, aby dával pozor při řízení automobilu, zapaloval si za volantem cigárko! Přesně
tento moment se stal osudným řidiči středního věku,
který uplynulou sobotu večer havaroval na komunikaci u Štarnova na Konicku. S těžkým zraněním byl
posléze přepraven do Fakultní nemocnice Olomouc.
„V sobotu třináctého dubna v jedenadvacet hodin řídil
čtyřiačtyřicetiletý řidič automobil značky Renault po
silnici ve směru od Konice ke Štarnovu. Při jízdě se plně
nevěnoval řízení a podle svých slov si zapaloval cigaretu. V důsledku toho nezvládl řízení a s vozidlem vyjel
vpravo mimo komunikaci. Tam vozidlo zničilo směrový
sloupek, narazilo do betonem zpevněného břehu, porazilo sloupek dopravního zrcadla a převrátilo se na levý
bok,“ popsal kolizi František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje s tím,
že řidič při nehodě utrpěl zranění, se kterým byl převezen do Fakultní nemocnice Olomouc.
Jak dodal, ke zranění dalších osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na

64 000 korun. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili
provedenou dechovou zkouškou a zadrželi osvědčení
o registraci vozidla. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal
Kořínek.
(mik)
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„Nikdy bych nedopustila,
aby policisté od nás odešli,“
vyvrací starostka Janèíková
míru. Vím o těch drbech, které se šíří
naším městem a roznáší je pár lidí,
kteří však nemají potřebné informace,“ sdělila Večerníku na úvod telefonického rozhovoru Gabriela Jančíková, starostka Plumlova.
První dáma městečka ležícího 8 kilometrů západně od Prostějova vzápětí
přiznala, že s vedením Policie ČR jedná o dalších podmínkách působení
strážců zákona. „Jde o nemovitost,
kde policisté mají služebnu a sídlí tam
pošta. Už minulý starosta Sušeň
MICHAL KADLEC také
jednal s policisty o možnosti odkou„Je dobře, že se na to ptáte a dáte mi pení celé budovy Ministerstvem vnitmožnost, abych vše uvedla na pravou ra. Tato nabídka přišla z toho důvodu,
PLUMLOV Obvodní oddělení Policie ČR v Plumlově končí, ministerstvo vnitra nemá peníze na odkup
budovy, ve které mají strážci zákona
služebnu! Přesně takové informace
se nyní šíří nejen Plumlovem rychleji než nedávná chřipková epidemie.
Večerník zjišťoval, co je na tom pravdy
a nechal se informovat u člověka nejpovolanějšího. Starostka Plumlova
Gabriela Jančíková označila všechny
tyto zprávy za naprostý nesmysl...

že město Plumlov nemá zatím potřebné finance, které by mělo investovat do rekonstrukce nemovitosti. Ta
to přitom potřebuje jako sůl. Já v těch
jednáních pokračuji, ale zatím s nulovým výsledkem. Druhá strana odkup
zatím odmítá, protože ani ministerstvo nemá peníze. Na toto konto pak
už Plumlovem jdou fámy, že chceme
policisty vystěhovat,“ objasňuje zrod
spekulací Gabriela Jančíková.
Pravý opak je ale pravdou. „Nejen
já osobně bych nedopustila, ale ani
nikdo ze zastupitelstva, aby strážci
zákona od nás odešli. Pokud ministerstvo nesežene finanční prostředky

7åFNQWJ¾NÆVCXVÆVQDWFQX÷PC6[TwQX÷P¾O÷UVÊX2NWONQX÷UÊFNÊQDXQFPÊQFF÷NGPÊ2QNKEKGè45VCTQUVMC)CDTKGNC,CPéÊMQX¾
RQVXT\WLGåGVQOWVCMDWFGKPCF¾NG
Foto: Michal Kadlec

na odkup budovy, nic se nezmění.
Policisté tu u nás zůstanou za stejných
podmínek jako doposud. To znamená, že budou platit nájemné a my se
pokusíme postupně nemovitost s jejich služebnou zrekonstruovat. Samozřejmě v rámci našich možností,“
ujistila plumlovská starostka.
Ještě jednou pak razantně odmítla
spekulace, že by město Plumlov chtě-

lo „své“ strážce zákona lidově řečeno
vyhodit... „Máme s našimi policisty
velice dobré vztahy a nehodláme je
narušovat nějakými drby. Pokud ministerstvo sežene peníze na odkup
budovy, prodáme mu ji, pokud ne,
strážci zákona tady zůstanou. Nedopustíme, aby se od nás odstěhovali!
To samé platí i o České poště, jejíž
služby naši občané potřebují,“ uzavře-

la kategoricky plumlovská starostka.
Večerník chtěl získat také stanovisko
Policie ČR k celé záležitosti, ale neuspěl. „Vaše dotazy jsem přeposlala
ekonomickému oddělení našeho
ředitelství, zatím se k ním ale nikdo
nevyjádřil,“ omlouvala se v pátek Jitka
Dolejšová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.

19032210317
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Když 28. února dopoledne kontrolovali policisté devatenáctiletého
řidiče na komunikaci mezi Protivanovem a Bukovou, provedli u něj
také orientační zkoušku na přítomnost jiných návykových látek. Ta
byla pozitivní na marihuanu. Muž
přiznal vykouření tří „jointů“ před
šesti dny. Výzvě na podrobení se
odbornému lékařskému vyšetření
se dobrovolně podrobil. Jeho výsledek ukázal hodnotu opravňující
k aktuálnímu zahájení trestního stíhání pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za
ten podezřelému v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Tři „jointy“
stačily ke stíhání

Ve čtvrtek 11. dubna v ranních hodinách zastavila policejní hlídka
v Kostelci na Hané při kontrolní
činnosti osobní vozidlo značky
Peugeot. Již při zastavení řidič zřejmě počítal s tím, že kontrola neproběhne standardně, protože si
byl vědom, že porušil rozhodnutí
prostějovského magistrátu, který
mu vyslovil zákaz řízení všech motorových vozidel. Zákaz měl stanovený na šest měsíců, a to od března
do září letošního roku. Navíc má
padesátiletý podezřelý exekucí pozastavené řidičské oprávnění až do
poloviny května letošního roku.
Nyní se bude zodpovídat z podezření z trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání.

Jel pod zákazem
i exekucí

Někdy v době od pondělního odpoledne 8. dubna do středečního
dopoledne 10. dubna se neznámý
pachatel vloupal do dílny v obci
Doloplazy. V areálu bývalého statku rozbil okno, které si otevřel a tak
se dostal do neobydlené budovy.
V jedné z místností našel vybouraný otvor ve zdi, kterým vnikl do
dílny. V ní pak našel a nezákonně si
přivlastnil dva hydraulické zvedáky
a brusku na kotoučové pily. Zloděj
si tak přišel k věcem, jejichž hodnota se pohybuje kolem 7 000 korun, další škodu ve výši 500 korun
způsobil na poškození. Událost policisté šetří pro trestný čin krádeže
s dvouletou trestní sazbou.

Vloupání do dílny

.521,.$
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Účast na oblíbené soutěži letos výrazně ovlivnil posun termínu

jak malé i věttší hvězd
zddy taančí....

Habibi
Aisha
Wild Crew
Show Dance Trips
Foxy Crew
SVČ Orion
Baby Trips
Greatčata
Greatčata
Progress Mini
N-yoj!
SDM Vyškov
M Dance Crew
M Dance Crew

3x foto: Martin Zaoral

Vyškov
Němčice nad Hanou
Libhošť
Litovel
Bílovice nad Svitavou
Němčice nad Hanou
Litovel
Lipník nad Bečvou
Lipník nad Bečvou
Lipník nad Bečvou
Slavkov u Brna
Vyškov
Kroměříž
Kroměříž

klikni na

FOTOGALERIE
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mohla být spokojená mimo jiné s výsledkem orientálních tanečnic ze skupiny Aisha. Ty ve své „hlavní“ kategorii
získaly od poroty nejvíce bodů, díky
čemuž obhájily své loňské vítězství. Ona
sama si však cenila výkonu všech svěřenců SVČ. „Alespoň jeden náš soubor
se představil v každé kategorii. Jsem na
všechny moc hrdá, vždyť většina z nich
se schází pouze jednou týdně. Tahle přehlídka je pro ně velkou školou, na které
se mohou srovnávat s často ostřílenějšími tanečníky,“ zauvažovala Eva Bašková,
která jedním dechem poděkovala sponzorům za podporu. „Konkrétně jde
o Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu a společnost Pharma Future. Díky
nim jsme mohli skoro všechny soubory
ocenit skutečně hodnotnými cenami,“
zdůraznila na závěr.

Orion dancing stars je nepochybně největší, nicméně zdaleka ne
jedinou akcí pořádanou SVČ Orion v Němčicích nad Hanou. Už na
nadcházející týden si tato organizace
připravila hned tři další setkání. Tím
prvním bude čtvrteční Velikonoční dílna, na kterou naváže páteční
Aprílová jízda konaná na cyklostezce
mezi Němčicemi, Mořicemi a Vrchoslavicemi. V sobotu pak Orion v areálu Svodnice ve Víceměřicích pořádá
2. kolo lukostřeleckých závodů Bow
cup. Zúčastnit se ho mohou i ti, kteří
dosud nemají svůj vlastní luk.

1TICPK\¾VQąKO÷NKFÊM[URQP\QTčORTQ×éCUVPÊM[RąKRTCXGPQWURQWUVWMT¾UPÚEJEGP
6÷wKN[UG\PKEJKV[VQOCNÆVCPGéPKEG\.KVQXNG
Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

V dohledné době bychom se měli
konečně dočkat „protažení“ cyklostezky kolem Hloučely. Ta
již řadu let končí na katastru
Prostějova u „Tiché“. Na její
pokračování ve směru do
Mostkovic jsou již přislíbeny
peníze. „Náklady na výstavbu
se odhadují na zhruba osm
milionů korun. Máme již přislíbené dotace, podmínkou
je, že cyklostezka musí být
hotová do poloviny příštího
roku,“ potvrdil Večerníku ak-

Martin ZAORAL

MOSTKOVICE O tomto projektu
se mluví hodně dlouho. Představa,
že si v Prostějově nasadíme brusle a kolem Hloučely i plumlovské
přehrady dojedeme až do centra
Plumlova k Páclovi na oběd, je pro
mnohé hodně lákavá. Po letech
už konečně začíná nabývat reálné
obrysy.
%[MNQUVG\MCXGFQWEÊMT¾UPÚORTQUVąGFÊONGUQRCTMW*NQWéGNCLGOG\KNKFOKXGNOKQDNÊDGP¾
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tuálně dobrou zprávu starosta Mostkovic Jaroslav Peška.
Problém je v tom, že projekt cyklostezky zatím skončí
několik metrů před Ohrozimskou ulicí. Ve spolupráci
s policisty se dosud nepodařilo vyřešit otázku, jak tuto
rušnou silnici vhodně překonat. „V budoucnu bychom
na stezku jistě rádi navázali,“ ubezpečil ovšem mostkovický starosta.
Jak už Večerník informoval, letos v létě by se měla začít
stavět dlouho plánovaná stezka kolem plumlovské přehrady. Přijde na zhruba 17 milionů korun. Začínat bude
u letního kina v Mostkovicích a končit nedaleko Podhradského rybníka v Plumlově.

+<=MPNGÁ>C?J*JNOFJQD>NI<?
PÜKüÁnOÁMJF
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Pondělí 15. dubna 2019
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VÍCOV Riskantní a rychlá jízda se
nevyplatila mladému řidiči silného
osobního vozidla Audi. Ten předminulou neděli po půlnoci nezvládl řízení a na obávané silnici mezi
Ohrozimí a Vícovem havaroval.
S luxusním autem doslova vymetl
příkop.
„V neděli sedmého dubna hodinu po
půlnoci řídil jednadvacetiletý řidič
osobní automobil značky Audi na komunikaci od Ohrozimi k Vícovu. Po
projetí táhlé levotočivé zatáčky nezvládl řízení a vyjel vpravo mimo komunikaci do příkopu, kde havaroval. Ke
zranění řidiče ani dvou spolujezdců
nedošlo,“ popsal kolizi František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje s tím,
že výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 130 000 korun.

Alkohol u řidiče policisté na místě vy- a ostatním podmínkám, policisté na
loučili provedenou dechovou zkouš- místě vyřešili uložením pokuty ve výši
kou. „Přestupek řidiče, a to nepřizpů- dvou tisíc korun,“ doplnil Kořínek.
(mik)
sobení stylu jízdy svým schopnostem

0CJCXCTQXCPÆOXQ\KFNGX\PKMNCwMQFC\CMQTWPONCFÚwQHÆTPCXÊE\CRNCVKN
RQNKEKUVčORQMWVW
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probíhají v Domově pro seniory v Jesenci zhruba jednou za tři roky.
„Důvodem je nesnadná orientace
v objektu, jeho odlehlost a také obtížná evakuace nemohoucích osob. To
vše by mohlo mít fatální následky na
zdraví a životech zaměstnanců, klientů
a případně i obyvatel z okolí,“ vysvětlila Večerniku sociální pracovnice Jitka
Vilímková, která všem zúčastněným
hasičům za účast srdečně poděkovala.
(red)

8RTčD÷JWCMEGFQTC\KNKXč\EKUVGTP[UXQFQW

JESENEC Kdo je připraven, není
zaskočen. I proto proběhlo minulé
pondělí 8. dubna v Domově pro seniory v Jesenci cvičení hasičských
jednotek. Praktické cvičení vyvolalo u hasičů velký respekt k budově,
ve které domov funguje.
Nahlášen byl požár myčky v kuchyňce budovy II. K likvidaci požáru byli
přivoláni profesionální hasiči, dorazily
i Sbory dobrovolných hasičů z Hvozdu, Dzbelu a Konice. Podobná cvičení

hasiči

URČICE Když ve středu 3. dubna
po poledni přijeli majitelé chaty
v katastru Určic svůj objekt po několika měsících zkontrolovat, neuvěřili vlastním očím. Zjistili, že
oplocení pozemku je neúplné. Na
svém pozemku pak přišli na poškozenou litinovou pumpu, dřevěné
okenice chaty i uraženou dřevěnou
petlici na vstupních dveřích. Ty
byly původně opatřeny petlicí novou i s novým visacím zámkem...
„Po jeho odstranění majitelé zjistili, že
jejich chatu k pobytu zjevně využil neznámý člověk. Uvnitř mimo jiné nalezli
na spaní připravené postele, nedopalky
cigaret, použité nádobí a na věšáku také
zimní bundu s lékařskými zprávami
v kapse. Po oznámení věci policisté díky
lékařským zprávám neměli těžkou práci se zjišťováním identity podezřelého.
Tím je devětačtyřicetiletý muž, který se
při následném výslechu k věci přiznal.
Uvedl, že je bez domova, chatu využíval
k přespávání během zimních měsíců,

a že prkna z plotu demontoval on a použil je na topení v chatě. Dále při výslechu
sdělil, že s přistižením v chatě počítal, ale
doufal, že se tak stane ze strany majitelů,
se kterými se poté dohodne na náhradě
škody,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.

I přes přiznání teď bezdomovci
hrozí reálně kriminál. „Muž je pro
své jednání nyní podezřelý z přečinu
porušování domovní svobody a přečinu krádeže, za což mu v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody na šest měsíců až tři
roky,“ prozradil Kořínek.
(mik)

0XzVHSÔL]QDO
zHWDPE\GOHO
FHORX]LPX

KOSTELEC NA HANÉ Motorkářská sezóna začala a policisté nestačí
apelovat na opatrnost nejen šoférů
silných motocyklů, ale i řidičů vozidel. Jakoukoliv opatrnost ovšem
nebral v potaz osmapadesátiletý
motocyklista, který předminulou
neděli 7. dubna před patnáctou hodinou na stroji značky Suzuki havaroval při jízdě z Kostelce na Hané
do Prostějova.

„Podle jeho slov nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a tak
při prudkém brzdění před železničním
přejezdem došlo k podklouznutí předního kola motocyklu a jeho pádu na
komunikaci. Po pádu na asfalt motocykl
setrvačností pokračoval přes železniční
přejezd. Při havárii řidič i jeho devětatřicetiletá spolujezdkyně utrpěli zranění, se
kterými byli převezeni do prostějovské
nemocnice,“ konstatoval František Koří-

nek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění dalších osob nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody na motocyklu a vybavení jeho posádky byla
předběžně vyčíslena na 60 000 korun.
„Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění
nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ přidal policejní mluvčí.
(mik)

2QwMQ\GP¾OQVQTMCX[DCXGPÊCFXCNKFÆXPGOQEPKEK6QLUQWXÚUNGFM[JCX¾TKGOQVQTM¾ąGMVGTÚPG\XN¾FNUXčLUVTQLWXNGéMQXÆJQ
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2x foto: Michal Kadlec
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začních důvodů o týden odložit. Kvůli
tomu jsme se dostali do kolize s jinými
podobnými akcemi. Proto se nám přihlásilo méně souborů,“ vysvětlila Eva
Bašková z pořádajícího SVČ Orion.
Tak jako tak byla atmosféra v hale
Suprovka stejně jako v předchozích

Orientální tanec junioři:
Orientální tanec hlavní:
Moderní tanec mini:
Moderní tanec děti:
Moderní tanec děti:
Gymnastika:
Show dance mini:
Show dance děti:
Show dance děti:
Street dance mini:
Street dance děti:
Street dance junioři:
Street dance junioři II.:
Street dance hlavní:
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Loni se v Němčicích nad Hanmou sešlo rekordních 909 tanečníků, kteří se
představili v celkem 73 tanečních vystoupeních, tentokrát jich bylo bezmála
o čtyři stovky méně. Za úbytkem stála
zejména změna tradičního termínu.
„Letos jsme přehlídku museli z organi-

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

NĚMČICE NAD HANOU Tam to žilo! Hala Suprovka v Němčicích letech skutečně fantastická. Taneční- máme i kategorii Gymnastika obsazenad Hanou přivítala o uplynulém víkendu účastníky nepostu- ci a zejména tanečnice bojovaly v celé nou výhradně členy jednoho z našich
pové soutěže Orion dancing stars. Diváci byli svědky celkem 47 řadě kategorií. „Vůbec poprvé tady kroužků,“ prozradila organizátorka, jež
vystoupení v podání 533 tanečníků. Přestože se jedná o ohroYÉWÈ]RYÅRULRQGDQFLQJVWDUV
mující číslo, v Němčicích zažili už i vyšší účast. Večerník tomu byl
Orientální tanec mini: Azarky
Velešovice
stejně jako v předchozích letech svědkem.
Orientální tanec děti:
Amirah
Zbraslav

HVĚZDY TANČILY, HALA V NĚMČICÍCH SE CHVĚLA

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...

milujeme ve cerník
á

19040210415
19041010439
19041110442
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milujeme vecerník
á

„NA SVÝCH FOTKÁCH MÁM RÁDA IROINII I BIZARNOST“
Fotografka Vendula Burgrová se nejlépe cítí ve světě, v němž modelky pořádají zabijačky

PROSTĚJOV Vendula Burgrová
(na snímku) se umí otáčet. Je to
patrné nejen z profilového snímku mladé fotografky na sociální
síti, ale zejména z velkého množství aktivit, které zvládá. Studentka posledního ročníku ateliéru
reklamní fotografie na UTB ve
Zlíně už má za sebou několik výstav, originálním způsobem se
činí i při focení módy, rodinných
snímků či svateb. O té případné
vlastní zatím přesnou představu
nemá. „Lidem říkám, že hlavní je
pohoda, a to ostatní přijde samo.
Tak bych se tím sama ráda řídila,“
svěřila se v rozhovoru.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

všechno nafoceno bylo. S tím se musí
smířit všichni autoři. Ta interpretace
je ale něco jiného. Mě baví vkládat do
svých věcí prvky ironie, skryté vtipy,
odkazy, někdy i lehký podtón provokace či bizarnost. Ta kadence je samozřejmě projekt od projektu odlišná, ale
myslím, že to jsou asi nejčastější prvky,
které si u mě našly svoje místo.“
yy Je faktem, že za řadou vašich
snímků lze cítit jistou ironii. Určitý
odstup se zde mísí se shovívavým
úsměvem. Přistupujete s touto ironií i k lidem kolem sebe?
„Těžko říct. Ironie je pro mě nástroj, kterým se člověk vypořádává se svým okolím. Nemyslím
si, že bych ke svým blízkým

modelky pořádají zabijačky a řeznice chodí po molech. V takovém světě jsem jako ryba ve vodě.“
yy Nedávno jste se do Duhy vrátila společně s Katarínou Križanovou a „ženským“ projektem
Růžena. Mohla byste ho blíže
představit?
„Růžena je takové naše společné
dítě a stále pokračující projekt. S Katarínou jsme spolužačky ze školy,

Mám ráda bizarní kombinace, takže kdybych si měla
zvolit mezi světem módy a vesnických zabijaček, pak
volím svět, kde modelky pořádají zabijačky a řeznice
chodí po molech. V tomto se cítím jako ryba ve vodě...

Martin
ZAORAL
yy Zjistil jsem, že už devět let fotíte rodiny u vánočních stromečků,
čímž sledujete proměny interiéru,
výzdoby i lidí. Jak vás to napadlo
a kolik vám bylo let, když jste s tím
začala?
„Ano, ano, časosběrný projekt Stromečky mám na stole již od Vánoc
roku 2011. Bylo mi osmnáct a tak
nějak jsem byla vždycky zvědavá, jak
to asi u ostatních lidí – známých i neznámých – vlastně vypadá. V každém
z nás je určitý druh voyera, a já byla
vždycky zatížená na interiéry. Začala
jsem mezi svými kamarády a známými, potažmo se přidali i tehdy neznámí. Zajímavé pro mě bylo, že na rozdíl
od lidí se většina interiérů nijak zvlášť
neměnila. V průběhu devíti let do
projektu přibyla řada rodin, v rámci
nichž začaly přibývat taktéž děti, potažmo mazlíčci. Jediným problémem
se ukázal být čas v rámci vánočních
svátků, tedy období, kdy stromečky
okupují obýváky těchto rodin. Občas
totiž není úplně jednoduché skloubit
nabité časové harmonogramy jednotlivých rodin s vlastním vánočním
programem. Ale snažím se, abych
nejpozději do Hromnic většinu stihla.“ (úsměv)
yy Výsledek tohoto dlouhodobého projektu bude jistě zajímavý.
Kdy a jakým způsobem jej
představíte veřejnosti?
„Bylo a stále je skvělé sledovat tyto
proměny, které si většinou, pokud
nejsou nijak zásadní, samy rodiny
neuvědomují. Proto se těším, až jim
budu moci jejich vlastní portréty
znovu představit, rok za rokem. Letos
budu fotit podesáté, takže to určitě
nezůstane bez odezvy. Jelikož však
fotím vždy na konci roku, proběhne
vernisáž, kterou chci pro tyto rodiny
uspořádat, nejspíše až v roce 2020.
V projektu ale mám v plánu pokračovat i v rámci další desetiletky.“
yy Kdy a zejména proč jste se rozhodla, že by se fotografování mohlo stát vaší profesí?
„Vlastně jsem původně chtěla fušovat
do filmařského řemesla, k čemuž mi
hodně napomohl tábor v Sobotíně,
kdysi v době ‚pravěku’ v roce 2006.
Pak jsem ale zjistila, že fotka mi sedí
jako vyjadřovací prostředek víc, a začala jsem se o ni zajímat blíže. Filmu
jsem se tedy vzdálila, ale na Sobotín
jezdím stále.“
yy Fotí dnes prakticky každý.
V záplavě nejrůznějších snímků je
nesmírně důležité se nějakým způsobem odlišit. Jak byste charakterizovala vlastní tvorbu a čím je jiná
od toho, co můžeme běžně vidět
kolem sebe?
„Charakteristika vlastní tvorby je
docela oříšek, hlavně v době, kdy už

(QVQCTEJKX8GPFWN[$WTITQXÆ

byla zvláště ironická, ale to musí
posoudit spíše oni. Občas, a zvláště v dnešní době, je fajn si trochu
ironie dopřát. Ne každý ji pochopí,
avšak moje tvorba se nemusí líbit
každému. Doba, kdy se chce člověk
zalíbit všem, mě už naštěstí přešla.“
(úsměv)
yy Dokázala jste zaujmout už
svojí první výstavou v Duze, kde
jste představila krásně barevné
snímky zvířecích vnitřností a zároveň precizně zvládnutou módní fotografií. Svět vesnických
zabijaček a svět módních mol
k sobě na první pohled mají dost
daleko. Který z nich je vám osobně bližší?
„Proč myslíte, že k sobě musí mít
daleko? Já si to nemyslím... V době,
kdy můžete přijít na předávání cen
MTV oblečený pouze ve slanině, je
možné všechno. (směje se) Osobně
mám ráda bizarní kombinace, takže
kdybych si měla zvolit, který z těchto světů je mi bližší, volím svět, kde

obě studujeme ateliér Reklamní fotografie na UTB ve Zlíně. V rámci fotografického workshopu v Mikulově
pod vedením Tomáše Pospěcha jsme
začaly zpracovávat téma ženství. Ve
městě rodu mužského, plného růží,
se v podhradí narodila Růžena... Jde
o takovou ženskou výpověď a upuštění páry – jak říkáme v krátké básničce
doplňující tuto výstavu.“
yy Vaším hlavním projektem, který v současné době žijete, jsou Kulturáky, kdy fotíte kulturní domy
na Prostějovsku. Co vás k tomu
přivedlo?
„Fenomén kulturních domů mě jako
téma hodně baví a dosud u nás nebyl
nijak zvlášť fotograficky zpracován,
tedy určitě ne těch na Prostějovsku.
Kulturáky jsou fenomén, který je
především v menších obcích typický hlavně pro svůj vznik v rámci akcí
‚Z’, kdy přiložil ruku k dílu opravdu
‚kde kdo’. Tenhle typ staveb poslední
dobou mizí, je nahrazován stavbami
jinými nebo je jednoduše zrekonstru-

ován do zcela nové podoby. Pro mě
je důležité mapovat jejich současnou
podobu a podat tak nám všem zprávu
o tom, jak tento fenomén na sklonku
desátých let jedenadvacátého století
vypadal.“
yy Jaké byly reakce lidí, když jste
se zmínila, že si chcete vyfotit právě jejich „kulturák“?
„Když jsem obesílala obce kvůli focení, přišlo mi několik zajímavých
odpovědí. Některé mě docela pobavily, jako například: ‚Zdravím slečno
Burgrová. Klidně si tu naši neudržovanou šopu můžete nafotit.’ S podobným postojem, že se jedná o škaredý
škatule a je škoda je fotit, jsem se
setkala celkem často. Zajímavé je, že
tento postoj většinou zastává starší
generace, která se po zkušenostech
s totalitou proti podobným stavbám
vymezuje. Buďto tuto architekturu
zcela odmítá, přehlíží, nebo se ji snaží
nechat zcela vymizet.“
yy Na projektu stále pracujete
v rámci diplomové práce studia na

Univer zitě
Tomáše Bati ve
Zlíně. Co to všechno kromě vlastních
snímků obnáší?
„V rámci praktické části diplomové práce musíme ještě vytvořit
fotografickou publikaci. A pak je tu
sama teoretická část diplomky, čili
text, v rámci něhož se věnuji tématu Architektura východního bloku
v současné fotografii. Díky tomu se
zajímám o autory z mladší generace,
která již nebyla vychovávána pouze
v socialismu, případně jej nezažila
vůbec. Tato generace pak na architekturu z dob ‚socíku’ nahlíží jinak,
bez zatížení a nechutí k socialistické
šedi. Nemám teď na mysli, že bychom se měli všichni chytit za ruce
a obdivovat bez rozdílu všechno, co
se tehdy postavilo, ale umět i v rámci tohoto architektonického období
hledat poklady. Některé stavby totiž
nebyly zcela prorežimní a některé
jsou historicky neskutečně hodnotné.“
yy Naznačovala jste, že jste při
focení kulturních domů zažila
spoustu historek. Jaká se vám vybaví jako první?
„Když mi během focení chodila
paní správcová jednoho z kulturáků
stále zhasínat... Nechápala, že u focení architektury je nějaká příprava
a provádění vícero expozic. Myslela, že to bude rup-šup jako na občanku. A tak prostě přišla a zhasla.
Prý se musí šetřit...“ (smích)
yy Spolu s prezentací projektu
Kulturáky shrnutého do kalendáře jste nedávno otevřela také
svůj vlastní ateliér Vyletí ptáček.
Používáte někdy při focení tuto
„hlášku“?
„Občas. Ale spíše když fotím s dětmi. Když se vymýšlel název pro
ateliér, tak jsem si význam této
hlášky hledala. První fotoaparáty
vypadaly jako hnízda pro špačky,
a tak si někteří fotografové pro
získání pozornosti lidí před aparátem vyráběli kovové mechanické
ptáčky, se kterými si během focení
‚hráli’. Já si u focení hraju téměř stále, takže se to pro název ateliérku
parádně hodilo.“ (úsměv)
yy K čemu vám bude tento ateliér sloužit?
„Jde o fotoateliér, takže primárně
k focení. Ale zároveň je fajn i jako
pracovní prostor pro další aktivity,

srazy, malé workshopy, případně
jako docela fajn ‚zašívárna’.“ (pousměje se)
yyPůsobíte dojmem velmi čilého,
podnikavého a komunikativního
člověka. To se vám jistě náramně
hodí při jednání s lidmi, které fotíte. Míváte ale naopak někdy pocit,
že byste nejraději nikoho kolem
sebe neviděla?
„Asi to tak má každý, že když je lidmi přehlcen, tak potřebuje vypnout.
Chvilku si od toho lidskýho faktoru
odpočinout. Takže to střídám. Když
fotím s lidmi, a to ať už svatby, nebo
módu, tak si pak odpočinu třeba
právě focením architektury. U toho
je člověk většinou sám a má čas si
utřídit myšlenky. Někdy je pak ale
člověku zase smutno, takže se zase
vrátí ‚mezi lidi’. A tak pořád dokola.“
(úsměv)
yy Během focení svateb jistě můžete sbírat inspiraci. Jak byste si
představovala svoji vlastní?
„Tak možná nějaké představy mám,
ale jako u každé ženské se ty představy neustále mění. Zatím tedy nic
neplánuji. Jediné, co vím jistě, je,
že pokud někdy takový den přijde,
budu si jej chtít užít se vším všudy
už od brzkého rána a celý ten den
absolutně nic neřešit. Což se mnohdy nevěstám nepoštěstí. Hlavní je
pohoda, to ostatní přijde samo... To
říkám ostatním a sama bych se tím
ráda řídila.“ (úsměv)
yy Kam se bude vaše tvorba dále
ubírat?
„To bych také ráda věděla… (směje
se) V osobní tvorbě budu nejspíš
pokračovat v mapování svého okolí, které se hodně poslední dobou
mění. Jakou formou, to se teprve
uvidí. A v komerční tvorbě, kromě
módní fotky, budu, doufám, pokračovat i v rodinném a svatebním focení.“
yy Kde sebe samu vidíte za deset
let?
„Tak, vidím, že dotaz à la ‚pohovorové klišé’ se mi nevyhnula. (úsměv)
Nicméně tuto otázku si moc často
nepokládám, poslední dobou se mi
často dějí věci tak nějak ‚samy od
sebe’, takže si netroufám tvrdit, kam
až mě to zavane. Ráda bych se do té
doby v tvorbě posunula někam dál,
nezůstávala na jednom bodě, a třeba se pokusila zapůsobit svojí tvorbou i v zahraničí. Ale to je všechno
ve hvězdách.“

vizitka
VENDULA BURGROVÁ
✓narodila se 20. října 1993 v Prostějově
✓ vychodila ZŠ Dr. Horáka, brzy přešla
na Gymnázium Jiřího Wolkera,
kde maturovala v roce 2013
✓ následně se stala studentkou oboru
Reklamní fotografie na Univerzitě
Tomáše Bati ve Zlíně
✓ má bratra a dvě sestry, zatímco bratr
prožil rok v Číně, sestra zase strávila nějaký čas v Indii, její nejmladší
sestra studuje základní školu a sní o cestě do Brazílie
✓ fotografování je zároveň prací i koníčkem, ve volných chvílích
ráda běhá a s velkou chutí si zajde na dobrou kávu
zajímavost: vždy ji zajímaly interiéry bytů nejrůznější lidí, díky čemuž
od svých 18 let každoročně fotí rodiny u vánočních stromků
a dosavadní výsledek svého unikátního desetiletého
projektu chce prezentovat v příštím roce

Pondělí 15. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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OBĚŠENEC STÁLE NEMÁ
DATUM SMRTI!

PROSTĚJOV Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná
okolnosti, z nichž lze zjistit datum
smrti zemřelého Zdeňka Ptáčka,
narozeného 6. února 1953, posledně bytem v ulici Šárka 3333/44 v
Prostějově, nebo zná okolnosti,
které by k takovému zjištění mohly
vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Michal KADLEC
Jen připomeňme, že Zdeněk Ptáček
byl nalezen oběšený vloni 17. listopadu v 15.45 hodin poblíž cyklostezky
v místě označeném kilometrovníkem
78,6 km železniční tratě mezi Brnem
a Olomoucí. Konkrétně se jedná o
lokalitu mezi obcí Bedihošť a městem Prostějov, zhruba 500 metrů od
vojenských kasáren za kolejištěm v

hustém porostu dřevin v mírném svahu. „Tělo bylo ve stavu, kdy vizuálně
nebylo možno osobu identifikovat.
Tělo bylo zahlédnuto náhodně, a to
myslivci při honu. Že se jedná o oběšenou osobu, pak zjistil bedihošťský
starosta Jiří Zips, který se po honu na
místo vypravil společně s hospodářem mysliveckého sdružení Petrem
Čundrlou,“ upřesnila Adéla Pluskalová, soudkyně Okresního soudu v
Prostějově. „Na místo pak společně
přivolali hlídku Policie ČR, která provedla ohledání. Na místo byla přivolána i hlídka Hasičského záchranného
sboru, Prostějov, a to za účelem odřezání a vyproštění oběšeného muže.
Přítomný lékař záchranné služby stanovil datum smrti oběšeného muže
odhadem na den 17. srpna 2018, to je
na letní měsíce roku 2018,“ uvádí dále
soudkyně Adéla Pluskalová.

Jak se Večerník ještě dozvěděl,
oběšený muž měl u sebe doklad
totožnosti, z něhož bylo zjištěno,
že se zřejmě jedná o osobu Zdeňka
Ptáčka. „Najisto pak byla totožnost
zemřelé osoby stanovena až na základě provedené DNA analýzy,
provedené v rámci nařízené soudní
pitvy. Ve věci byly Policií ČR zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu účasti
na sebevraždě. Dne 15. února 2019
byla věc odložena, neboť bylo vyloučeno cizí zavinění. Naposledy
byl zemřelý viděn živý na začátku
srpna 2018,“ přidala další informace Adéla Pluskalová.
Soud oznamuje, že po uplynutí lhůty jednoho měsíce od uveřejnění
vyhlášky, která končí dne 3. května
2019, vydá rozhodnutí, ve kterém
určí den smrti Zdeňka Ptáčka.
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Přítel mladé sebevražedkyně
vyvrátil obvinění pozůstalých
➢ z titulní strany

PROSTĚJOV „Za smrt mé
dcery může její expartner!
Den před její sebevraždou jí v telefonátu vyhrožoval, Hanka se
pak bohužel rozhodla skoncovat se svým životem,“ tvrdila přímo
v redakci Ivana Dvořáková, matka osmnáctileté Hanky. Její slova
zveřejnil Večerník v minulém vydání v obsáhlé zpovědi matky
i bratra zemřelé. Nyní ale vycházejí na světlo jiné okolnosti. Po
přečtení výroků Hančiny maminky se redakci ozval právě expřítel tragicky zemřelé dívky. A všechno je zase jinak...
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
a Nikola
FILIPENSKÁ
Pětadvacetiletý Ondřej Wegsmied
obviněním ženy z Alojzova v posledních dnech velice trpěl, kamarádi se
od něj odvraceli a dávali mu za vinu
smrt Hanky Dvořákové. Soukromý
podnikatel požádal Večerník, zda by
mohl zveřejnit jeho argumenty. A v redakci jsme se nestačili divit, když nám
povyprávěl všechny okolnosti, které
předcházely tragédii na kolejích u Pivína!
„Měli jsme spolu nádherný vztah, vše
bylo super. Seznámili jsme se před dvěma lety. Byli jsme k sobě féroví a vše
bylo, jak má být. Někdy v únoru tohoto
roku to ale i mezi námi dvěma začalo být

divné. Hanča mi zničehonic sdělila, že
jde do psychiatrické léčebny. Já jsem si
volal s její kamarádkou, a ona mi řekla,
že Hanka začala kouřit trávu a chodila
ven s klukama. Tak jsem napsal jednomu
kamarádovi, jestli s ní něco měl. A on
mi napsal ‚promiň, jenom jsem s ní spal’.
Byla to celá parta kluků, kteří si postupně
navzájem řekli, že s ní něco měli. A už to
začalo. Vše to řekli mně a já jsem to začal
řešit. Trápilo mě to, protože já tu holku
miloval, pořád ji mám rád,“ posteskl si
na úvod své zpovědi Ondřej Wegsmied.
„Tím vlastně náš vztah končil. Následně
jsme si to vše vyříkali a zkusili to ještě, ale
už jsem jí nevěřil. Lidi mi psali, co to mám
za holku, tak jsem se Hanky ptal, proč
o mně roznáší strašné pomluvy, když to
není pravda. Nedokázala mi na to odpovědět, a tak to šlo z kopce,“ popisoval
konec vztahu s osmnáctiletou dívkou
z Alojzova mladý muž.
Devět dní před sebevraždou zamířila
Hanka Dvořáková na diskotéku do
Olomouce, což potvrdila i její ma-

minka ve svém vyjádření. Podle jejcih
dalších slov ale Ondřej opět telefonicky vyhrožoval, takže matka musela
požádat svého známého, aby Hanku
dovezl z hanácké metropole zpátky
domů. „To není pravda! Chtěl jsem na
tu diskotéku jít s ní, protože předtím
měla neštovice a dlouho jsme se neviděli, tak jsem Hanku chtěl konečně
vidět. Psal jsem jí, že bych za ní přijel
a byl s ní, ale ona si zřejmě myslela, že
ji budu hlídat. Vlastně mě poslala pryč
a napsala, že se mnou končí. To bylo
čtrnáctého března. Večer mi dal vědět
jeden kluk, že mu píše Hanka, že chce,
aby za ní přijel a byl s ní. Ptal jsem se
jí, proč mi pořád dělá peklo, tak jsem jí
napsal, že já jí ho udělám taky. To bylo
ale v tom smyslu, že se Hanka poškozovala, řezala si stehna, tak jsem to napsal jejímu bratrovi. Ten to řekl Hančině mamce a bylo zle.... Hanka mi pak
vlastně říkala, že jsem jí zařídil další tři
měsíce v léčebně,“ vysvětloval nedorozumění s rodinou Ondřej Wegsmied.
Vzápětí se vyjádřil i k pátku, tedy k okamžiku dne před sebevraždou Hanky.
Podle její matky měl Ondřej večer
znovu Hance hrozit, což mělo mít za
následek její tragické rozhodnutí. „V ten
pátek jsem volal jejímu bratrovi, chtěl
jsem mu říct, co má Hanka v plánu.
Během našeho vztahu totiž pořád říkala, že chce za tátou, že její srdce patří
dávno zemřelému otci. Hančina rodi-

na grilovala na zahradě, a já jsem v tom
telefonu slyšel Hanču, nechtěl jsem ji
prostě prásknout. Nešlo vůbec o žádné
vyhrožování! Hanka mi ještě v ten den
slibovala, že si nic neudělá. Ptal jsem se
jí, jestli jí můžu aspoň jednou důvěřovat,
protože jsem jí už nevěřil. Řekla, že jí
věřit můžu. Psal jsem také jejímu bratrovi, že mě mrzí, že to vše hází na mě.
Já jsem tu holku miloval, nikdy bych jí
nevyhrožoval, udělal bych pro ni úplně
všechno. On mi jen napsal, že už ho to
nebaví řešit,“ prozradil Ondřej, který se
podle svých slov o sebevraždě Hanky
dozvěděl právě od její matky. „Nemohl
jsem tomu uvěřit. Kdyby ale dopřáli
sluchu tomu, co jsem jejímu bratrovi
chtěl sdělit den předtím, mohlo se smrti
zabránit,“ myslí si její expartner. „Já jsem
za Hankou v tu osudnou sobotu chtěl
jet, ale ona mi pak psala, že jde za kamarádkou...,“ dodal.
Ondřej Wegsmied Večerníku také
ukázal všechny SMS zprávy od jeho
dřívější partnerky. Hanka ho v nich
dlouhé týdny ujišťovala, že miluje
pouze jeho, což se nakonec ukázalo
jako nepravdivé. Zároveň Ondřeji
přiznala, že bere drogy, a co víc, že
přemýšlí o nějakém „konci“ s tím,
že chce být konečně už se svým zemřelých otcem, který jí v jejích devíti letech zemřel v náručí. Zároveň se
v jedné z SMS zpráv Ondřeji svěřila,
že má doma peklo...

O to víc Ondřeje
Wegsmieda mrzí,
jak se o něm vyjádřila Ivana Dvořáková, maminka
tragicky
zemřelé
dívky. „Prý jsem po deseti minutách zádušní mše
za Haničku odešel. To ale není
žádná pravda! Přestože mě sama
pozvala, vůbec tam nebyla! Já tam
byl s nejlepším kamar od začátku
až do konce. Chtěl jsem klidně jít
i na výslech k policii, ale oni mě vůbec nekontaktovali. Je mi z toho do
breku. Rád bych si o tom promluvil
i s její maminkou, ale asi to nepůjde, oni
nemají zájem... Všechno, co však řekla,
je lež! Vím, že ani nechtěla, aby se mnou
Hanka byla, a já nechápu proč,“ posteskl si a přidal jednu momentku: „Seděli
jsme třeba spolu s Hankou v autě a její
máma jí napsala SMS: ‚Třepeš se vedle
něj, co?’ Já určitě nejsem z milionový
rodiny, jak tvrdí paní Dvořáková. Jsem
kluk, který od rodičů nedostal nic zadarmo. Od patnácti let jsem začal chodit na brigádu dělat střechy, pak jsem
se vyučil tesařem, tři roky dělal u firmy
a začal dělat sám na sebe.“
Podle jeho dalších slov Hanka Dvořáková uvažovala o sebevraždě již od
středy, tedy tři dny předtím, než k ní
došlo. „Mluvila o tom, že si chce vzít
život. Ta její čtrnáctiletá kamarádka
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Věra prý na tom byla podobně, už
si to spolu plánovaly asi déle. V sobotu do telefonu mi říkala, že musí
pracovat na zahradě, a pak najednou
šla ven s kamarádkou. My jsme měli
s Hankou krásný vztah, byla to ta nejlepší holka a pro mě na prvním místě. Dokonce jsem jí koupil motorku,
abychom spolu mohli jezdit na výlety,“ uzavřel své vyprávění se slzami
v očích Ondřej Wegsmied.

NAVðTÌVILI JSME SOUDNÌ SÌæ

Lhal o svých příjmech, k podvodům naváděl i jiné
➢
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PROSTĚJOV Bezdětný Jan Vymětal je v Prostějově známý jako
motorkář a jeho případ sleduje Večerník dlouhodobě. Nedá se říci, že
by tento „finanční poradce“ někdy
žil vyloženě okázale. Naopak celý
život bydlí u rodičů v Dětkovicích,
kteří se o něj zřejmě dosud starali
až příliš dobře. Jako finančnímu
poradci se mu sice příliš nevedlo,
vždy se však mohl spolehnout na

pomoc od rodiny. Ostatně svému
bratrovi dluží 800 000 korun, není
to však zdaleka jeho jediný dluh.
Přesto se do velkých problémů dostal až tehdy, když si peníze půjčil
od svého souseda, s nímž se znal od
dětství. Jejich dlouholeté přátelství
však tímto zřejmě skončilo. Zda se
mladému muži podaří vypůjčené
peníze někdy vrátit, je skutečně velkou otázkou...
Milionová půjčka však nebyla jediná věc, kvůli které Vymětal skončil

před soudem. Dvakrát totiž žádal
o úvěr ze stavebního spoření vždy
ve výši přes 200 000 korun. V obou
případech uvedl, že jeho příjem ze
zaměstnání činí bezmála 40 tisíc korun. Ve skutečnosti byl v té době nezaměstnaný a s jeho „podnikáním“
to šlo z kopce.
„Obžalovaný nám předestřel až bizarní
historku o tom, jak ztratil skoro tři miliony korun v krabici od bot. Pokusili
jsme se ověřit její věrohodnost a zjistili, že je zcela smyšlená. Svědčí o tom

mimo jiné i fakt, že poškozenému se
snažil nejprve namluvit, že jej přepadli
policisté a o peníze jej obrali. Posléze
přišel s další verzí. Ta však byla v rozporu s jeho chováním po údajné ztrátě,
tak jak jej popsal jeden ze svědků. Ten
vypověděl, že bezprostředně poté, co
mu obžalovaný oznámil, že peníze
nemá, si s ním sedl na kafe. Nijak je
nehledal, nijak se o ně dál nezajímal,“
odůvodnil rozhodnutí senátu jeho
předseda Petr Vrtěl, který se zamyslel
i nad tím, kde peníze mohly skončit.

„Bylo prokázáno, že obžalovaný v jedné sázkové kanceláři prohrál minimálně půl milionu korun. O kolik peněz
podobným způsobem přišel jinde,
lze jen těžko zjistit. To ví jen on sám.
Není přitom vyloučeno, že o tom, na
co finance byly ve skutečnosti použity,
něco ví i jeho kolega, s nímž podnikal,“
dodal Vrtěl, který Jana Vymětala poslal
na čtyři roky do vězení.
Nepodmíněný trest byl nařízen i proto, že se v tomto případě nejednalo
o první podobný přečin. Již v minulos-

ti totiž odsouzený čelil obžalobě kvůli
tomu, že své klienty měl navádět, aby
do žádostí o půjčky uváděli nepravdivé
údaje. Trestného činu se pak dopustil v době podmíněného odsouzení.
„V případě, že se obžalovaný poškozenému neomluvil, nevysvětlil, co se
s penězi stalo, a kromě jednoho sta tisíc už nevrátil ani korunu, nelze jinak,“
odůvodnil Petr Vrtěl.
Rozsudek dosud není pravomocný,
Jan Vymětal si ponechal lhůtu pro
(mls)
možnost odvolání.
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REALITY

Tak jak v tvých očích
byla láska a dobrota,
tak nám budeš chybět do konce života.

Pronajmu letní občerstveni s grilem v atraktivní lokalitě v blízkosti
centra
Prostějov.
Informace:
731 525 155

milujeme vecerník
á
Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti
na hrob můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.

Uticho srdce znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Utichlo a šlo spát, budeme

Dne 18. dubna 2019
vzpomeneme 25. výročí úmrtí
našeho tatínka,
pana Karla VEISGÄRBERA,
rodáka ze Štarnova.
S láskou vzpomínají děti s rodinou.

na něj stále vzpomínat.
Dne 19. dubna 2019
uplyne 2. rok, kdy nás opustila
paní Vladimíra ZAPLETALOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Pondělí 15. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
Dotlouklo srdce Tvé znavené, uhasl
oka svit, budiž Ti, drahý tatínku,
za všechno vřelý dík.

KOUPÍM rodinný dům v PV nebo
okolí. 737 530 368
Byt 2+1, DB nebo OV – koupím.
Spěchá. 605 913 562

Dne 17. dubna 2019
by se dožila 90 let
paní Květoslava NOVOTNÁ
z Nezamyslic.
Vzpomínají syn a dcery
s rodinami.

V okolí PV koupím chatu. 605 011 594
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

Dne 17. dubna 2019
vzpomeneme 30. výročí úmrtí
paní Ludmily NEUEROVÉ
z Konice.
Všem, kdo ji znali,
děkujeme za tichou
vzpomínku. Rodina.

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

Dne 16. dubna 2019
uplyne 2. smutné výročí
od chvíle, kdy nás opustil
pan Oldřich SLAVOTÍNEK
z Krasic.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka Svatava
a syn Oldřich s rodinou.

FINANCE

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

Dne 16. dubna 2019
uplyne 4. smutný rok ode dne,
kdy nás opustil starostlivý
a obětavý manžel, tatínek a dědeček,
pan Miroslav POLÁK
z Prostějova
a zároveň dne 23. dubna 2019
by se dožil 80 let.
Děkujeme všem,
kdo vzpomenete s námi.
Manželka Irena,
syn Miroslav a vnoučata
Natálka a Mareček.

Dne 19. dubna 2019
si připomeneme
nedožité 62. narozeniny
pana Pavla ZNOJILA
ze Smržic.
S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka,
synové Pavel a Jiří s rodinami,
syn Tomáš a vnoučata Filip,
Ema a Pavlík.
Snad byl čas odejít,
bylo to tak v knize osudu psáno,
zbyly jen sny, co mohly se ještě snít,
v půjčovně času však měli vyprodáno.

Dne 18. dubna 2019
uplyne 15. výročí úmrtí
našeho syna,
pana Patrika KOVAŘÍKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Rodiče, sestra Markéta
s rodinou.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

Dne 16. dubna 2019
uplyne 1. smutný rok od úmrtí
paní Ludmily KRASAVINOVÉ,
rozené Polénkové

Dne 19. dubna 2019
tomu budou 4 smutné roky,
kdy nás opustila
paní Eliška KUČEROVÁ
ze Smržic.

Dne 16. dubna 2019
by oslavil 65. narozeniny
pan Jan ŠKODA
z Prostějova.
S láskou a úctou vzpomínáme
a nikdy nezapomeneme.
Manželka Jana,
syn Dalibor s manželkou
a vnouček Adámek.

Půjčka Pv a okolí.
Tel.: 776 087 428

OZNÁMENÍ

16011421482

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

PRODÁM
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Prodám jádra vlašských ořechů ze sklizně r. 2018 za 180 Kč/kg. Informace na
tel.č.: 604 669 685
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.
Dne 19. dubna 2019
se dožije 103 let
paní Josefa SCHLESINGEROVÁ
z Prostějova.
Vše nejlepší k narozeninám přeje
dcera Jožka s manželem, vnuk
Václav s rodinou a vnučka
Alena s rodinou.

Dne 18. dubna 2019
vzpomeneme 16. výročí úmrtí
našeho syna, bratra a strýce
pana Jiřího RŮŽIČKY
ze Ptení
a dne 19. května 2019
vzpomeneme jeho
nedožité 63. narozeniny.
S láskou vzpomíná maminka
a sestry s rodinami.

Dne 6. dubna 2019
uplynulo 10 let,
co nás navždy opustil
pan Drahomír PETRÁSEK
z Kraliček.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera a syn s rodinami.

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.

Ať úsměv a radost na Tvé tváři
neustále září, dnes narozeniny slavíš,
tak ať se hodně bavíš.

Již 15 let spíš svůj věčný sen,
hrob tmavý je tvým domovem,
Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv
vítr vzal, žal a bolest zanechal...

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

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

GRATULACE

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

KOUPÍM

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
Stavební firma hledá pozemek pro překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Prodám zděnou chatku, 16 m2.
Elektrika a voda. Více informací
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
na tel.: 724 24 55 66
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
Pronajmu zrekonstr. byt 2+1 v RD a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
v Konici. Tel: 602 775 607
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
Pronájem mobilního domu v Auto- a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
campu Rozkoš u Náchoda až pro 7 či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
osob. Cena za dům 4 200 Kč/týden. 736 127 661, simonrene@seznam.cz
Tel.: 731 263 005
Koupím tento typ servisu, ale i podobné.
Dohoda tel.: 605 138 473

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.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten
nezemřel a žije v našich srdcích dál.

Dne 21. dubna 2019
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
náš tatínek a dědeček,
pan Jaroslav CRHONEK.
S láskou vzpomíná hluboce
truchlící rodina.

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE VE ÈTVRTEK 18. DUBNA
VE 12.00 HODIN

Dne 28.dubna 2019
uplyne 40 smutných roků,
kdy nás opustil
pan Vincenc KUČERA
ze Smržic.
S láskou stále vzpomínají
dcery s rodinami
a vnoučata s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Dne 17. dubna 2019
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Ivan OZANIČ
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje s láskou zarmoucená
rodina.

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

a dne 26. dubna 2019
uplyne 6 let od úmrtí
pana Pavla KRASAVINA,
oba z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Bohdana a syn
Miroslav s rodinami.

Dne 20. dubna 2019
vzpomeneme 4. smutné
výročí od úmrtí
pana Zdeňka MATOŠKY.
Za tichou vzpomínku děkuje
otec a bratr s rodinou.

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Jiří Topinka 1946
Prostějov Pondělí 15. dubna 2019
Oldřich
Pištěk
1947
Prostějov
10.15 Obřadní síň Prostějov
Ladislav Žoch 1942 Klenovice na Hané
Anna Gronychová 1923 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Vlastimila Spišáková 1932
Jaroslava
Fojtková
1946
Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Kostelec na Hané
Stanislav Bartoník 1953
Prostějov Úterý 16. dubna 2019
Marie Malíková 1937
Prostějov Hana Bukvová 1951 Pěnčín 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 18. dubna 2019
Marie Janečková 1946
Olomouc – Nové Sady Stanislav Suchánek 1931 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Ivana Kalabisová 1940
Prostějov Ing. František Špičák 1941 Soběsuky 12.30 Obřadní síň Brněnská 104
Prostějov Bohumil Dolínek 1946
Služín
Ivana Šamalíková 1962
Prostějov Jan Tomšík 1942
Prostějov
Ludmila Vařeková 1943
Vyškov Libuše Tribulová 1929

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Dne 16. dubna 2019
by se dožil 86 let
pan Milan KARGER
z Prostějova.
Současně je tomu
již 25 let co nás navždy opustil.
Všem, kteří si na něj s láskou
vzpomenou spolu s námi děkuje
dcera s rodinou
a maminka Kargerova
s rodinou.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jiří Hopjan 1987
Dobromilice
Marie Doubravová 1936
Určice
Božena Sekaninová 1944
Kostelec na Hané

Poslední rozlouèení
Úterý 16. dubna 2019
Josefa Coufalová 1965 Prostějov 14.00 kostel C+M Prostějov
Středa 17. dubna 2019
Svatoslava Svobodová 1932 Plumlov 14.00 kostel Plumlov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Eva Kasparová 1941
Vrahovice Čtvrtek 18. dubna 2019
pplk. v. v. Lubomír Pilka 1943 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

Pondělí 15. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á
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V PROSTĚJOVĚ JE BEZ PRÁCE
PROSTĚJOV Během března se
celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji snížil o
8,8 procenta na 13 723 osob, počet
hlášených volných pracovních míst
poklesl o 0,5 procenta na 10 709
občanů a podíl nezaměstnaných
osob o 0,3 procentního bodu na
3,1. K dalšímu odlivu lidí bez práce
došlo i v Prostějově, kde je úroveň
nezaměstnanosti bez konkurence
na nejnižší úrovni v rámci celého
Olomouckého kraje.
K 31. březnu 2019 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci
celkem 13 723 uchazečů o zaměstnání.
„Tento počet byl o 1 327 nižší než na
konci předchozího měsíce, ve srovnání
se stejným obdobím minulého roku
pak dokonce o 3 895 osob. Z tohoto
počtu bylo 12 572 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64
let, což je o 1 289 méně než na konci
předchozího měsíce. Ve srovnání se

UŽ JEN 1 711 LIDÍ
síci a o 215 méně než ve stejném měsíci minulého roku. Přesně 291 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno
prostřednictvím úřadu práce, což je o
77 více než v předchozím měsíci, ale o
241 méně než ve stejném období minulého roku. Celkem 1 175 uchazečů
bylo vyřazeno bez umístění,“ vypočítal detailně jako vždy Mikšaník.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého
kraje byl podobný, ve všech došlo
k poklesu nezaměstnanosti. K největšímu absolutnímu poklesu došlo
na Olomoucku (o 477 osob), který
zároveň vykázal i největší relativní pokles (- 10,1 procenta). Co se týká Prostějova, tady bylo na pobočce úřadu

práce evidováno na konci března celkem 1 711 nezaměstnaných, z toho
995 žen. „Volných pracovních míst
je hlášeno 2 215 a podíl nezaměstnaných osob zde činí 2,2 procenta. Prostějov se dlouhodobě řadí mezi města
s nejnižší nezaměstnaností v celém
Olomouckém kraji, ale i v rámci celé
republiky,“ konstatoval analytik.
Ještě není bez zajímavosti, že v rámci
Olomouckého kraje bylo ke konci
března evidováno 6 889 žen bez práce
a jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 50 procent. V evidenci bylo
také 2 353 osob se zdravotním postižením, což představovalo 17 procent
z celkového počtu nezaměstnaných.
(red)
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19040310421

190214110185

stejným obdobím minulého roku byl
jejich počet nižší o 3 846,“ poskytl nám
základní údaje vypočítal Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce Úřadu práce
ČR, Krajské pobočky v Olomouci.
Jak dále uvedl, v průběhu měsíce bylo
nově zaevidováno 2 034 osob. „Ve
srovnání s minulým měsícem to bylo
o 189 osob méně a v porovnání se
stejným obdobím předchozího roku
naopak o dvanáct osob více. Z evidence během měsíce března odešlo
celkem 3 361 uchazečů, o 714 osob
více než v předchozím měsíci a o 215
osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve
sledovaném měsíci nastoupilo 2 186,
to je o 585 více než v předchozím mě-
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SLUŽBY

Dubnová
nabídka:

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

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

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE VE ÈTVRTEK
18. DUBNA
VE 12.00 HODIN

19032020301

9
právě tolik inzerátů
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

18050570474

Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
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PRÁCI HLEDÁ
15012920079

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

AU

15021020132

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

INZERUJTE
V JEDNÉ Z NAŠICH RUBRIK
AUTO-MOTO, ZVÍØATA,
PRÁCI HLEDÁ
$.$l'¹7´(7©´'(.
MÁTE ZDARMA!
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme pracovníky na úklidové prá- Přijmu brigádnici na občasné záskoky
ce. Možnost HPP nebo i brigádně. do kantýny v Prostějově (výroba
lahůdek+prodej), pracovní doba
Tel.: 777 099 406
6:45 - 14 hodin. Tel.: 775 657 706
Zavedená firma příjme řidiče, ŘP sk.
C do HPP, stabilní práce, jízdy po ČR, Hledám pracovníka na montážní práce.
OSVČ nebo brigáda. Tel.: 731 263 005
pravidelná mzda. Tel. 605 248 001

$7&'/'/ª6<#8Ą'01

NEPROPÁSNħTE SVOJI ðANCI...
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

Ocelothappy s.r.o. Prostějov hledá
„Skladníka s VZV + B“ a „Řidiče B,C,E“.
RANNÍ SMĚNA. Zájemci volejte:
608 740 224

R¾VGMFWDPC
RQPF÷NÊFWDPC

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.
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nabídka pracovních míst

Pozice
Pracovníci úklidu
Všeobecná zdravotní sestra
Kontrolor/ka na odboru
obecní živnostenský úřad
Vrátní
Odborní pracovníci
astronomického odd.
Pomocní stavební dělníci
Paliči – obsluha
destilačního zařízení
Prodavač/ka masa a uzenin
Seřizovači a obsluha
číslicově řízených strojů
Technici telekomunikační sítě
Zámečníci
Pekaři

Plat (Kè)

Provoz

10 730 Kč
jednosměnný
18 000-20 000 Kč jednosměnný

Kvalifikace

Firma

základní+praktické SIDA, Prostějov
ÚSO s maturitou
MUDr. Marcela Labounková, Prostějov

19 760-29 740 Kč pružná prac. doba vyšší odborné
Statutární město Prostějov
10 713 Kč
nepřetržitý
základní+praktické SIDA, Vrbátky
18 230-27 420 Kč pružná prac. doba ÚSV
Muzeum a galerie v Prostějově
14 740 Kč
pružná prac. doba základní+praktické Správa bytů Prostějov
11 000 Kč
pružná prac. doba střední odborné
10 200-16 300 Kč dvousměnný
střední odborné

Tradiční Hanácká, Vrchoslavice
ZD Vícov – jatka Lešany

25 000-28 000 Kč
28 000 Kč
20 000-25 000 Kč
25 000 Kč

KP – KOPRO, Prostějov
Infos Art, Prostějov
MANUS Prostějov
MOPS, Němčice nad Hanou

třísměnný
jednosměnný
jednosměnný
noční

střední odborné
ÚSO s maturitou
střední odborné
základní+praktické

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.

19041210448

19041110444

19041110443

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

8[FCXCVGNUVXÊ*#024'55UTQ
JNGF¾PCRQ\KEG

-QPVCMVCXÊEGKPHQTOCEÊ
MQ\CM@RXE\R-Q\¾M

19040210416

UG\CO÷ąGPÊOPCHQVDCN

18072610772
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


I patnácté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany,
při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
ivtěchtovydáníchkvintettradičníchmožností.Takédnesmátezaúkolrozpoznatfotografiijistéznáméosobnostiveřejnéhoživota,ježje
graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 18. 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

Krapkova ulice
Luboš DOSTÁLÍK, Tovačov
Výherce získává: DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnaslužbysalonu.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Pavla Vašková
Martina KALNÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na představení v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
HORMONÁLNÍ
Zdena KALVODOVÁ, Kostelec na Hané
Výherce získává:SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na kurz.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
6, 4, 7 ,6
Hana PAVLIŠOVÁ, Přerov
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?

180926610xx

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Tradiční jarní setkání příznivců nadupaných rychlých kár.
Eva PUMMEROVÁ, Prostějov
Výherce získává:DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.

Výherce získává DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19040260410

19040260411

KDYŽ DVA SE...

VLNY, KOPIST, CELTA, PLYN, KARB, EVOLUCE, SVIT, PŘEDĚL,
EŠALONY, BUZOLA, PARODIE, ACIDUM, RODIČ, ERBY, JARO, KLAS,
BRADLA, CEDR, KLEČ, PLYŠ, OTEC, KLOPS, DÍTĚ, DRNÍ, ŠRAM, CVIK,
NAPA

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 4x VSTUPENKU
QDYROQêYVWXSYKRGQRWČ.þQDSĜHGVWDYHQt

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
YMXGX

19040260409

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
POLITIKY a graficky lehce poupravili starostu
Držovic, který je také znám jako řidič sportovních
klubů z celého Prostějovska...

19010960055

Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
SURGXNWĤYKRGQRWČ.þ

Výherce získá 7ě,96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDDNFL
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zveme vás ...

TIP 9 Hî HU Qtku
VELIKONOCE NA ZÁMKU
KDY: PONDÌLÍ 15. - STØEDA 17. DUBNA 2019, 10:00 - 15:00 HODIN
KDE: ZÁMEK, ÈECHY POD KOSÍØEM
Také zámek v Čechách pod Kosířem se
připojí k velikonočním oslavám. K této
příležitosti si pro vás připraví tematickou
výzdobu interiérů, kostýmované prohlídky, hry nebo dílny. První část týdne
přitom bude patřit mateřským školám
a prvnímu stupni základních škol, od pátku se na velikonoční zámek může vydat
široká veřejnost.
Od pondělí 15. do středy 17. dubna bude na
zámku v Čechách pod Kosířem přichystán
program pro děti z mateřinek a prvního stup-

ně základních škol. Mohou se vydat do zámeckých interiérů, kde se dozvědí něco o velikonočních tradicích a zvycích a poslechnou
si i tematické příběhy. Uvidí také stínové divadlo nebo živého králíčka a mohou zavítat
do dílniček, kde si vyrobí krásné velikonoční
dekorace. Délka programu potrvá zhruba
80 minut. Velikonoce na zámku budou pro
veřejnost probíhat od pátku 19. do pondělí
22. dubna. „Po všechny uvedené dny bude
připravena tematická výzdoba zámeckých
interiérů a velikonoční hra v parku,“ uvádějí

pořadatelé. Navíc v sobotu a neděli vždy od
10:00 do 15:00 hodin proběhnou v každou
celou hodinu kostýmované velikonoční
prohlídky, až do šestnácté hodiny můžete
využít dílničky pro děti na zámku i v Hanácké ambasádě, uvidíte ukázku hanáckého kroje a poradí vám s pletením pomlázek.
V pondělí od 10:00 do 16:00 hodin budou
stále probíhat dílničky pro děti. Kostýmované prohlídky je třeba si rezervovat na telefonním čísle 773 784 110 nebo na e-mailu
rezervacecpk@seznam.cz

),/029§DIVADEL1«aneb, co se

2.§1.2$9»STAVY kde děje…
Knihovna

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 15. dubna
17:30 JE MI JEDNO, ŽE SE ZAPÍŠEME
DO DĚJIN JAKO BARBAŘI

komedie Rumunsko
20:00 ŽENY V BĚHU
česká komedie
úterý 16. dubna
17:30 SKLENĚNÝ POKOJ
romantické drama ČR
20:00 HELLBOY
akční fantasy USA
středa 17. dubna
15:00 LÉTO S GENTLEMANEM
romantická komedie ČR
17:30 TRABANTEM TAM
A ZASE ZPÁTKY
český dokument
20:00 AFTER: POLIBEK
romantické drama USA
čtvrtek 18. dubna
17:30 ŽENY V BĚHU
20:00 LA LLORONA:
PROKLETÁ ŽENA
americký horor
pátek 19. dubna
15:30 HLEDÁ SE YETTI
animovaná komedie USA
17:30 HELLBOY
20:00 LA LLORONA:
PROKLETÁ ŽENA
sobota 20. dubna
15:30 MRŇOUSKOVÉ:
DALEKO OD DOMOVA
17:30 HELLBOY
20:00 LA LLORONA:
PROKLETÁ ŽENA
neděle 21. dubna
10:30 MRŇOUSKOVÉ:
DALEKO OD DOMOVA
15:30 MIRAI, DÍVKA
Z BUDOUCNOSTI
japonský animovaný film
17:30 AFTER: POLIBEK
20:00 LA LLORONA:
PROKLETÁ ŽENA

Kostelecká 18, Prostějov
do 17. dubna
VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
A SEBEVZDĚLÁVAT SE
jarní dekorace firmy FLORIS, textilní
V KTERÉMKOLI VĚKU
šité velikonoční zvířátka a dekorace, ručpřednáška J. Adamce
ně vyráběná přání
úterý 16. dubna
do 30. dubna
9:30 DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY
OBRAZY
pravidelné setkání účastníků Virtuální Uni- výstava věnovaná nedožitým 85. narozeverzity třetího věku
ninám akademického malíře Jiřího Mádla
čtvrtek 18. dubna
15:00 PORADNA SOS
do 30. dubna
Muzeum a galerie
ODRAZY VE SKLE
v Prostìjovì
Výstava amatérské fotografky a básnířky
Elly El (Jarmily Kocmanové)
(Galerie na Půdě) Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
úterý 16. dubna
17:00 VELIKONOCE (-NE?)
Zámek Konice
KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
přednáška o velikonočních svátcích
do 17. května
do 21. dubna
OBRÁZKY BERNADETY BAČOVÉ OBRAZY ŽIVOTA
výstava bude doplněna prodejem veliko- výstava ke stému výročí narození prostěnočních dárků
jovské malířky Alžběty Zelené
do 21. dubna
Zámek Plumlov
TVORBA
malíř, grafik a designér, prostějovský rodo 30. června
dák Evžen Hanzalík žije a tvoří v Praze
OUT WESST, LAIN PATTERSON
výstava fotografií, maleb, kreseb a plastik
skotského umělce
Tower Cafe

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
úterý 16. dubna
17:30 DRUHÝ ABSOLVENTSKÝ
KONCERT
koncert žáků ZUŠ V. Ambrose
do 31. května
VÝTVARNÝ EXPERIMENT
výstava prací výtvarného oboru
(Galerie Linka)

& Cocktail bar
Školní 4453/49, Prostějov
do 30. června
UBITÝ SEN O SVOBODĚ A ROVNOSTI
výstava u příležitostzi 100 let od zavraždění Rosy Luxemburgové

do 28. dubna
MALUJI PRO RADOST
výstava Vladislavy Netukové

Školní 4, Prostějov
sobota 20. dubna
15:00 NAŠE KARKULKA
pásmo pohádek ČR
17:30 LÉTO S GENTLEMANEM
česká komedie
20:00 LÉTO S GENTLEMANEM

6SROHÄHQVNÙGÕP

DUHA

S

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 23. června
BAREVNÝ SVĚT PŘÍRODY
výstava nejen o Klubu přírodovědeckém
založeném v Prostějově před 120 lety.

Úvodní slovo:
Mgr. František JURA, primátor statutárního města
Prostějova
Kurátor výstavy:
PhDr. Miroslav MACÍK
Kulturní program:
ASHENA, prostějovská zpěvačka
a kytaristka

SILNICE
"
GROUP Modřice "B

vs. MNK

Pátek 19. dubna 14:00

dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

3. kolo

akce v regionu...

Velikonoční výstava v Domově u rybníka

Aprílová jízda v Němčicích

Víceměřičtí zahrádkáři zvou v pátek 19. a v sobotu 20. dubna
na Velikonoční výstavu, která proběhne v košíkárně Domova u rybníka ve Víceměřicích po oba dny v době od 9:00 do
18:00 hodin. Připravena bude expozice s přehledem zvyků
a tradic od Masopustu do Velikonoc, ukázka pletení pomlázek a jejich prodej (13:00 – 16:00 hodin), výstava kraslic,
zdobených a malovaných vajíček od dětí i dospělých, upečených velikonočních beránků, ochutnávka pečených dobrot
z dob našich babiček, výstava a prodej keramiky, dekorací,
drobností, živých rostlin, trvalek, přísad, expozice předmětů
vztahujících se k Velikonocům a jaru.

Velká Aprílová jízda se bude konat v pátek 19. dubna od 10:00
hodin na cyklostezce mezi Němčicemi, Mořicemi a Vrchoslavicemi. Připraveny budou zábavné závody pro všechny v kategoriích mini, děti, junioři a dospělí. Stačí přijet na kole, koloběžce či kolečkových bruslích. Na závěr se uskuteční Aprílová jízda
o putovní pohár. Připraveno bude občerstvení.

Lukostřelba s Orionem
Lukostřelba SVČ Orion pořádá pro všechny zájemce 2. kolo
lukostřeleckých závodů pro všechny Orion Bow cup. Akce se
uskuteční v sobotu 20. dubna od 9:00 hodin v areálu Svodnice ve Víceměřicích. Kdo nemá vlastní luk, může si jej půjčit.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá 26. dubna
2019 zájezd do termálu Velký Meder. Info
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. na tel.: 588 008 095, 724 706 774
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝpolohovací lůžka, ortopedické vozíky,
CHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01,
rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší intel. 775 549 777
formace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. oznamujeme všem klientům, že pora588 008 095, 724 706 773
denské pracoviště v Prostějově má
změněnou provozní dobu:
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od
V Prostějově, Kostelecká 17, pořádá
13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro
ve čtvrtek 2. května 2019 zájezd do
objednané klienty. Můžete využít služeb
arboreta Makču Pikču a na historické našeho zařízení v podobě odborného
památky Uničova. Info na tel.: 588 008 sociálního poradenství a nabídky baterií
095, 724 706 774
do sluchadel a drobné příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
<<< www.vecernikpv.cz ušní tvarovky různých velikostí).

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
ICM
Husovo nám.67, Prostějov
informační centrum pro mládež,Prostějov
* v úterý 16. dubna od 14:00 hodin se * v pondělí 15. dubna od 14:00 hodin se koná
koná „ŽIVÁ ZAHRADA“
tvořivá dílna „VELIKONOČNÍ ZAJÍČCI“
* ve čtvrtek 18. dubna od 7:30 do 16:00 hodin se uskuteční celodenní akce „VELIKOMC Cipísek
NOČNÍ PRÁZDNINY“
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
*v úterý 16. dubna od 18:00 hodin je
na programu beseda „JAK ROZVÍJET
621635267¨-29
*v pondělí 15. 4. od 14:30 hodin se koná DĚTSKOU SAMOSTATNOST ANEB
HURÁ DO ŠKOLKY“
„RELAXAČNÍ CVIČENÍ“
*ve středu 17. dubna se koná nákup mléč5µ=1¥
ných nebo masných výrobků v mlékárně V sobotu 20. dubna od 8:00 hodin se v KulOtinoves
turním klubu na hřišti ve Smržicích koná 14.
*ve čtvrtek 18. dubna od 9:00 hodin je na ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní „ZPÍVAJÍCÍ RODINA 2019“
programu „PLETENÍ Z PEDIGU“

TJ Sokol I
Prostějov

Do Tištína na jarmark i divadlo

Komenského 6, Prostějov
čtvrtek 18. dubna
19:30 HARLEJ TOUR JARO 2019
populární kapela Harlej vyjíždí na jarní
turné, společnost ji bude dělat stále známější partička Loco Loco

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 16. dubna
18:00 POTREFENÉ PÍSNIČKY
vystoupení žáků a absolventů tanečního
oboru ZUŠ V. Ambrose Prostějov

QRKHMEDORY½OLJDPXzÕ¤5

Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ v Tištíně zvou na velikonoční jarmark a Den otevřených dveří, který se
uskuteční v úterý 16. dubna od 14:00 hodin. Můžete se těšit na výrobky dětí, profesionální velikonoční dekorace, přírodní kosmetiku, keramiku, včelí produkty, proutěné zboží a další. Děti si mohou vyrobit vlastní pomlázku.
V neděli 21. dubna od 16:00 hodin v místní sokolovny uvádí Kulturní komise městyse Tištína a malí ochotníci z Pivína dětské
divadelní představení na motivy pohádky Princezna ze mlejna.

Zámek Prostìjov

Kulturní klub

MÌSTSKÉ DIVADLO
M
Ě
S
T
PROSTÌJOV

Galerie Mánes

Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 15. dubna
17:00 JAK STUDOVAT PSYCHOLOGII

Drátenický jarmark v Plumlově
Od soboty 20. do pondělí 22. dubna bude na zámku v Plumlově
vždy od 9:30 do 17:30 hodin na zámku v Plumlově probíhat Drátenický jarmark. V programu vystoupí významná skupina šermu
Fuente ovejuna, profesionální kejklířská společnost Komedianti
a členové skupiny scénického šermu Divadla Bez střechy. Kovářské řemeslo představí mistr Jakub, k vidění budou i hrnčířská dílna
s ukázkou drátování, sokolníci s dravými ptáky a loutkové pohádky.
Chybět nebude ani kejklíř a žonglér Jindřich Holeček. Po dobu celé
akce budou probíhat netradiční prohlídky hradních sklepů.

V úterý 16. dubna od 17:00 hodin pořádá KLub historický a státovědný v Prostějově přednášku Od Kralického háje
k Háji u Kralic. Místem konání je Státní
okresní archív Prostějov, Třebízského 1,
Potřebujete se zbavit pro vás starých nepo- Prostějov.
třebných náhradních dílů, či snad celých
vraků starých automobilů a motocyklů, VARHANNÍ KONCERT Ondřejízdních kol, koloběžek, šlapacích autíček, je Muchy hostí v neděli 21. dubna od
příslušenství, plaket, hraček, odznáčků, 17:00 hodin kostel Povýšení sv.Kříže, Fiskleniček, vlaječek, firemních cedulí, mo- lipcovo nám.4, Prostějov. Na zrestaurodelů autíček, vláčků, časopisů, plakátů vaném nástroji zazní sklady F. Couperia jiných sběratelských kousků? Máme pro na, J. S. Bacha, W. A. Mozarta a dalších
vás řešení! Můžete je nabídnout a udělat v podání varhaníka Ondřeje Muchy.
radost ještě někomu jinému. Hanácký
auto moto veterán klub v AČR Prostějov
pořádá v sobotu 20. dubna 2019 od 8:00
do 12:00 hodin MOTORISTICKOU
BURZU na parkovišti před supermarketem Tesco Prostějov - Držovice.
V úterý 16. dubna od 10:00 hodin pořádá Akademie seniorů VELIKONOČNÍ
VÝSTAVU Lipky, která se koná v kavárně
Na Zámku Prostějov, Pernštýnské nám. 8.

3ċ('3/$71e
675$1$
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Naleznete
uvnitř

SERVIS
PRO ŽENY
ƔƔ Aprílový díl
tematické strany vám přináší
představení další vítězky Proměny
i exkluzivní rozhovor strana 32

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

V Moravském divadle
byly ve støedu vyhlášeny
Ceny Olomouckého kraje
za pøínos v oblasti kultury

ESKÁČKO
PROHRÁLO

strana 29

JEDNOU
2é0+1

(QVQMQN¾å8GéGTPÊMW

zjistili jsme
èV÷VG
PCUVTCP÷

42-43

(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾

ƔƔPo prvním tématu, které se zaměřilo na Národní dům, zámek a novou
radnici v Prostějově tzv. Prostějov
moderní, si tentokrát lidé mohli připomenout židovskou historii města. Dalším tématem v putování po
památkách byl včera, tj. v neděli 14.
dubna, PROSTĚJOV ŽIDOVSKÝ.
Reportáž čtěte na straně 31.
ƔƔ Ve čtvrtek odpoledne byl
zveřejněný seznam přihlášených
hráček do kvalifikace letošního
ročníku J&T Banka Prague Open.
Kvalifikační boje čekají na pětici
českých tenistek, mezi nimiž jsou
i dvě hráčky TK Agrofert Kristýna
Plíšková a Tereza Smitková i s oddílovou odchovankyní Karolínou
Muchovou.

Přejeme
krásné
Velikonoce!
Příští číslo vychází
v úterý 23. dubna

ƔƔ Prostějovské volejbalistky
nevyužily možnost ukončit semifinálovou sérii před domácím pustrany 44-45
blikem

-HWDG\ĀDVYHONìFKELWHY
2ORPRXFNRV3DUGXELFHPL

PROSTĚJOV Naprosto nepodstatné jsou výsledky posledních
sedmi měsíců. V dlouhodobé
části nejvyšší basketbalové
soutěže pouze zajistily čtvrtou
příčku a lepší pozici v play-off.
A vyřazovací soutěž, která opět přinese velké bitvy i emoce a rozhodne
o ligových medailistech, právě startuje. Hanáci ve čtvrtfinále
play off Kooperativy NBL vyzvou Pardubice, přičemž v pátek i sobotu budou
mít výhodu domácího prostředí. Začíná se vždy v 18:00 hodin, k postupu do
semifinále potřebuje úspěšnější tým čtyři výhry.
„Z možností, které se nabízely, nešlo příliš vybírat. V zásadě nám bylo jedno,
na koho ve čtvrtfinále narazíme. Hlavně že začínáme doma. Pochopitelně se
chceme poprat o postup,“ řekl před začátkem čtvrtfinále Marek Sehnal, který
při absenci Lukáše Palyzy je kapitánem týmu. Doufá však, že se jeden z lídrů týmu do sestavy rychle vrátí. „Lukáš je reprezentační hráč. Když na hřišti
není, tak je to znát. Máme výborné střelce, kteří jej umí zastoupit. Lukáš ale
na hřišti schází po mentální stránce,“ říká.
Rovněž vedení klubu doufá, že druhý nejlepší střelec ligy do čtvrtfinále naskočí a pomůže skolit úvodního soupeře v play-off. „Těch zdravotních problémů v průběhu celé sezóny už bylo dost. Už bychom v tomto ohledu mohli
mít trošku štěstí. Snad se marodka vyprázdní,“ doufá kouč BK Olomoucko
Predrag Benáček.
Očekává se vyrovnaná série, v níž chce každý tým především držet domácí
neporazitelnost. Pokud by se to soupeřům podařilo, mohla by rozhodovat až
sedmá bitva. A ta by se hrála opět v Prostějově stejně jako případný pátý duel
série, která nemá favorita!
(lv)

vs.

19041210454

ƔƔ V pátek 12. dubna se v areálu
u ZŠ Jana Železného konalo školní
kolo Čokoládové tretry, která je od
letošního roku dostupná dětem od 6
do 11 let v celé České republice. Vítězové klání postoupili do čtvrtfinále.
Čtěte v příštím čísle!

Uzávěrka inzerce pro příští číslo
je ve čtvrtek 18. dubna,
12:00 hodin.

ROZHODNE
SE AŽ DNES

ŠLÁGR VEČERNÍKU - BASKETBAL

ƔƔ DEN SE SLOŽKAMI IZS.
Oblíbená akce se uskuteční příští
pátek 26. dubna na prostějovském
velodromu. Tradičně budou probíhat soutěže pro děti, k vidění budou
ukázky techniky,výstroje, výzbroje,
vyzkoušet bude možné laserovou
střelnici, proběhnou výstupy městského kamerového systému s digitálním záznamem.

Z DŮVODU STÁTNÍCH
SVÁTKŮ JE REDAKCE
VEČERNÍKU V PÁTEK 19.
A V PONDĚLÍ 22. 4.
UZAVŘENA!!!

PROSTĚJOV Spoustu dravé
energie do převážně zkušených
útočných řad prostějovských
hokejistů vnášeli během uplynulé sezóny dva věkově ještě
mladší forvardi v nejlepších letech David Dvořáček a Radek
Prokeš. O oba
teď LHK bohužel
přijde, neboť jim
2À=?
skončily smlou- ßNíN?H;
vy a rozhodli se
MNL;Hí
zkusit své štěstí
34
jinde...

ƔƔ Po ztrátě v Ústí nad Labem čeká
další zápas o bytí a nebytí na druholigové fotbalisty Prostějova již zítra
strany 33 a35
proti Sokolovu

BASKETBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
ČTĚTE NA STRANĚ 46

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 21. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „A“ – 19. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 19. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 19. KOLO

II. TØÍDA OFS PV – 17. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
FC ŽELATOVICE
SOBOTA 20.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL KONICE
TJ JISKRA RAPOTÍN
NEDĚLE 21.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

TJ SOKOL ČECHOVICE
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 21.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

FK NĚMČICE NAD HANOU
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 21.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
TJ SOKOL DRŽOVICE
SOBOTA 20.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích
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'XNOD/LEHUHF9.3URVWčMRY

0
VHW
VHW

17:25
20:25

VHW

Kopecká 2, Šustrová 7, Kohoutová
 3LãWČOiNRYi  0LNãtNRYi  &DQ
dráková 4, OLEHUR Dostálová – Veselá
+ROXEFRYi.ROiĜRYiâRWNRYVNi
7UHQpĝL Libor Gálík a Dita Gálíková.

21:25
6WDYVpULH 1:2

5R]KRGÿt*UDERYVNêD9HOLQRY
þDV 1:13 hodiny. 'LYiNĥ 350.

6HVWDYD3URVWčMRYD

Ä0ČOLMVPHSRFHOê]iSDVYHOLFHGREUê~WRN
QDYtFQiPVRXSHĜN\SRPRKO\FK\EDPL³
/XERPtU3(75ÈâKODYQtWUHQpU3URVWČMRYD



Foto: Facebook

9.3URVWčMRY²'XNOD/LEHUHF

6HVWDYD/LEHUFH

3

VWUDQD

Toufarová 12, Rutarová 3, Horká 25,
Kojdová 7, Bezhandolska 6, Zatloukalová 1, OLEHUR Slavíková – Weidenthalerová 1.
7UHQpĝL Lubomír Petráš

D/XNiã0LþHN

2
VHW
VHW
VHW

25:23
19:25
25:17

6HVWDYD3URVWčMRYD

3

Toufarová 15, Rutarová 11, Horká
22, Kojdová 15, Bezhandolska 9,
Zatloukalová 2, libero Slavíková.
6WĝtGDO\ Nová 3, Weidenthalerová,
'YRĜiþNRYi.R]PtN
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã0LþHN

VHW
18:25
VHW
9:15
6WDYVpULH 2:2

5R]KRGÿt .UWLþND D 3HFKiþHN þDV 2:02 hodiny.
'LYiNĥ 650.
6HVWDYD/LEHUFH

3LãWČOiNRYi  0LNãtNRYi  +RO

Ä+RVWpE\OLWHQWRNUiWKHUQČQDG ubcová 6, Kopecká 6, Šustrová 12,
QiPL³
/XERPtU3(75Èâ &DQGUiNRYi  OLEHUR 'RVWiORYi


KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD



VWUDQD

6WĝtGDO\ .RKRXWRYi .ROiĜRYi
Šotkovská 11, Veselá.
7UHQpĝL Libor Gálík a Dita Gálíková.

.223(5$7,9$1%/1$'67$9%29ÉþÉ67.2/2

%.2SDYD%.2ORPRXFNR

72

%32/13:32/16. 7URMN\11:8.7+18/13:16/8.
'RVNRN\37:39. $VLVWHQFH23:20.)DXO\28:26.

64


5R]KRGÿt
9RQGUiþHN.XU].DSDĖD
'LYiFL 658.

6HVWDYD%.2ORPRXFNR
9iĖD )UDQWLãHN  0LNXOLþ -RVLS  1RUZD 0LFKDO  6HKQDO
0DUHN'RXJODV-DYRQWH'XQDQV7KRPDV6\FKUD/XNiã
%RKDþtN3HWU'HGHN-LĜt.OHSDþ(ULN*RJD$GDP
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

Ä$QLMHGHQWêPQHKUiOSĜtOLãGREĜH
=SRþiWNXMVPHNXWNiQtSĜLVWRXSLOLSĜtOLãYODåQČ³
3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

VWUDQD

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

1DGVWDYERYiVNXSLQD$NROR
Opava - Olomoucko 72:64
více v hlavním kupónu
'DOätYëVOHGN\NROD
ÓVWt QDG /DEHP  6YLWDY\  
   1HMYtFH ERGĥ Martin 19,
:LVVHK  3HFND   0DUNR  .RYiĜ
15, Aiken 13 * 'čÿtQ  3DUGXELFH 
    1HMYtFH ERGĥ
Autrey 21, Šiška 15, Pomikálek 11 - Kohout 13, Jackson 12, Švrdlík 11 * 2SDYD
2ORPRXFNR  
1HMYtFHERGĥ.RXĜLOâLĜLQD.OHþND
D%XMQRFKSR9iĖD0LNXOLþ0
Sehnal a Norwa po 8 * %UQR  1\PEXUN
     1HMYtFH
ERGĥ Jokl 12, Kereselidze 10, Kozina 9 03HWHUND.Ĝtå:ULJKW
1DGVWDYERYiVNXSLQD$NROR
2VWUDYD  86. 3UDKD   
 1HMYtFHERGĥ Barham 17, Š. Svoboda
%DåDQWD1iEČOHNSR$SSOHE\6WH
YDQRYLþ9XNRVDYOMHYLþ +UDGHF.UiORYp
 .ROtQ      1HMYtFH
ERGĥ 0DUTXDUGW  âWČSiQ  2 3HWHUND
12 - Walton a A. Thompson po 20, Purifoy 16.
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$6.83,1<$
1.
2.


5.

7.
8.

Nymburk
Svitavy
'ČþtQ
2ORPRXFNR
Pardubice
2SDYD
Ústí n/L
Brno

36 36 0
36 22 14
  
  
36 20 16
  
36 17 19
36 11 25

3472:2623 100.0
2989:2874 61.1
 

3002:2875 55.6
 
2888:3005 47.2
2592:2935 30.6

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$6.83,1<$
1.
2.

4.

USK Praha
Kolín
2VWUDYD
Hr. Králové

34 15 19
34 14 20
  
34 8 26

2693:2733
2914:3072

2748:3060

44.1
41.2

23.5

3ĝHGNRORSOD\RIINROR
%UQR86.3UDKD  
1HMYtFHERGĥ*HLJHU6WHJEDXHU.HH
O\9XNRVDYOMHYLþ$SSOHE\7ĤPD
6WDYVpULH 0:1. * ÓVWtQ/.ROtQ 
 1HMYtFHERGĥ Šotnar 17, Pecka 15, Fait 11, Svejcar - Walton 19, Thompson
17, Purifoy 14. 6WDYVpULH 1:0.
.$03ĜÌã7Č
2ąGFMQNQ2NC[QHHMQNQ
FWDPCJQFKP
75-2TCJC$TPQ-QNÊP·UVÊPCF.C
DGO  
2ąGFMQNQ2NC[QHHRąÊRCFPÆMQNQ
FWDPCJQFKP
$TPQ  75- 2TCJC ·UVÊ PCF .CDGO 
-QNÊP
èVXTVHKP¾NG2NC[QHH\¾RCUFWD
PCJQFKP
2TQUV÷LQX2CTFWDKEG
èVXTVHKP¾NG2NC[QHH\¾RCUFWD
PCJQFKP
2TQUV÷LQX2CTFWDKEG

Foto: Marek Sonnevend

Foto: BK Opava

VOLEJBAL

TENIS

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

08å,
0DUUiNHä$737RXU
'YRXKUDNROR9HVHOê±)RJQLQL ,WiOLH 
7:6, 6:4. NROR9HVHOê±/RQGHUR $UJHQ
WLQD þWYUWÀQiOH9HVHOê±$QG~MDU
âSDQČOFNR VNUHþ$EH]ERMH

Semifinále play-off:
]iSDV

LLEeUec - PUoVWĨMov

0:3

více v hlavním kupónu

jvoĚní Ąēkovǉ tƵrnaũ ůetní tenŝsovĠ seǌſnǇ v kateŐorŝŝ starƓíŚo ǎactva vǇŚrĄůŝ v ƉrostĢũovskĠm areĄůƵ
ET DKZs a <osteůeckoƵ Ƶůŝcí >ƵkĄƓ seůík ǌ /͘>T< WraŚaͿ a ĚomĄcí DaŐĚaůĠna ^mĠkaůovĄ͘ seůík
ve ĨŝnĄůe ĚvoƵŚrǇ cŚůaƉcƽ Ɖoraǌŝů :ana <ƵsĠŚo 6͗2͕ 7͗5 a ^mĠkaůovĄ ve ĨŝnĄůe ĚvoƵŚrǇ Ěívek Ɖoraǌŝůa
FLH NROR5RVRO±&RSSHOMDQV ^ĄrƵ eũůek 6͗4͕ 3͗6͕ 6͗1͘ tǇƎŚrƵ cŚůaƉcƽ vǇŚrĄůŝ rƵncůík s oƵďkem͘ tǇƎŚrƵ Ěívek vǇŚrĄůǇ eũůek a
1HMYtFHERGĥ.RVViQ\LRYiD2UYRãRYiSR %HOJLH 
hrďanovĄ͘
;red)
Olomouc - Olymp Praha
0XUFLD²,7)FKDOOHQJHU
3:1
(17, -25, 17, 21) 'YRXKUD²NROR5RVRO  %RQ]L )UDQ

 7UQNRYi  6WUXãNRYi   ýHUQi 
âLPiĖRYi.RPiUNRYi
%DUOHWWD²,7)FKDOOHQJHU
.RQHÿQëVWDYVpULH 3:0.
'YRXKUD ²  NROR Šafránek - Maamoun
(J\SW


  .ROiĜ ± *ULJHOLV
]iSDV
ProVWĨMov - LLEerec 2:3 /RW\ãVNR 
více v hlavním kupónu

RPtVWR
 ]iSDV 9. %UQR  3ĝHURY   
 1HMYtFHERGĥ6-DQHþNRYi
6YRERGQtNRYi6YRERGRYi0ČUNRYi
23. 6WDYVpULH1:0.
 ]iSDV 3ĝHURY  9. %UQR  
 1HMYtFHERGĥ Svobodová 10, Merková
8, Vanderová 7 - Janecková 13, Boulová 12,
Sklenárová 10. .RQHÿQëVWDYVpULH 0:2.
RPtVWR
]iSDV.3%UQR2VWUDYD 
  1HMYtFH ERGĥ Fricanová 30,
Skibaová 19, Meidlová 14 - Diatková 17,
0DNDXVNDLWHRYi1HþDVRYi.RQHÿQë
VWDYVpULH 2:1.
%DUiæRH[WUDOLJX
'REĝLFKRYLFHãWHUQEHUN 
 .RQHÿQëVWDYVpULH 0:3.
.$03ĜÌã7Č
6HPLÀQiOH]iSDVSiWHNGXEQD
KRGLQ /LEHUHF3URVWČMRY  
0¤5PODGvÉFKz½N\Îs
SÔHGNYDOLILNDFH
Skupina A (Nový Jičín) – výsledky VK
Prostějov: Kopřivnice 2:0 (7, 9), Zlín 0:2
(-20, -22), Lanškroun 2:0 (24, 17), Odry
2:0 (16, 17), Česká Třebová 2:0 (10, 10),
Nový Jičín 2:0 (9, 19), Olomouc 2:1 (13,
-20, 11). Pořadí: 1. VK Prostějov 17, 2.
Lanškroun 16, 3. Olomouc 16, 4. Nový
Jičín 12, 5. Česká Třebová 8, 6. Odry 7, 7.
Zlín 6, 8. Kopřivnice 2.
(son)

å(1<
/XJDQR:7$7RXU
'YRXKUDNROR Smitková – Van Aytvanck
%HOJLH .ULVWêQD3OtãNRYi±,Q
$OERQRYi âYêFDUVNR NROR.ULVWê
QD3OtãNRYi±/RWWQHURYi 1ČPHFNR 
þWYUWÀQiOH.ULVWêQD3OtãNRYi±.X]QČFRYRYi
5XVNR     6HPLÀQiOH .ULVWêQD
3OtãNRYi±âZLDWHNRYi 3ROVNR 

HÁZENÁ
/,*$08åĤ.2/2

Telnice - Kostelec

30:29 (11:14)

1(Ó3/1É7$%8/.$32.2/(
1 Bohunice
18 15 0 3 568 : 454
2 Telnice
18 14 0 4 586 : 471
 ,YDQþLFH
    
 6RNRO90H]LĜtþt     
 6..XĜLP
    
 .RVWHOHFQ++.     
 +%&2ORPRXF     
 7-6RNRO,,3URVWčMRY    
9 SKKP Brno B
18 5 0 13 511 : 620
 6+&0DORPČĜLFH%     
11 Juliánov
18 3 2 13 428 : 500
 7-'&HUHNHY
    

30
28






10

8


.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWDNYčWQDKRGLQ
.RVWHOHF²-XOLiQRY  3URVWčMRY
² 7HOQLFH     0DORPČĜLFH % ± 9
0H]LĜtþt  ,YDQþLFH±%UQR%.XĜLP±%R
KXQLFH'&HUHNHY±2ORPRXF

/,*$08åĤ-0'2+5É9.$.2/$

7-6RNRO.RVWHOHFQD+DQp+.²7-'ROQt&HUHNHY
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5R]KRGÿtHlavinka a Smékal. 9\ORXÿHQt
3:2.6HGPLÿN\ 2/2:1/0'LYiFL100.
%UDQNRYëVOHG 2:1, 2:5, 4:5, 5:7, 13:7, 13:9,
17:10, 19:13, 25:13, 27:16, 29:18, 31:18.

0D\HU1DYUiWLO±93UiãLO-3UiãLO3RSHOND6PpNDO'RVWiO.RSHþQê3RGKUi]VNêětþDĜ
2/2, L. Varhalík 8, Nevrla 2, M. Grepl, Pospíšil 1. 7UHQpĝL0LODQ9DUKDOtND'DYLGâHYþtN
1HMYtFHEUDQHN'ROQt&HUHNYH J. Palán 5, Mašek 4, P. Palán 3.

KORFBAL
),1É/29ê'(10/$'ãÌ&+åÉ.Ĥþ5
²35267Č-29

9ê6/('.<6.5*35267Č-29
Brno 4:8 (1:6) tMQwG,CPMQXKé$W
TK¾PMQX¾ C (KFNGT  <PQLOQ   
t MQwG ,CPMQXKé  (KFNGT C 4Q\MQwPÚ
1. Koblov 15:6 (9:2) t MQwG ,CPMQXKé
(KFNGTC-ąÊåMQX¾$WTK¾PMQX¾4Q\
MQwPÚ5VCEJCiPCLFT6¾DQT  
tMQwG-ąÊåMQX¾,CPMQXKé5EJÓPHGNF
&¾NGPCUVQWRKNK&QUV¾NQX¾,CP¾MQX¾
0QXQVP¾2CWNQX¾4Q\MQwP¾2QUNWwPÚ
C<Cÿ¾V
.21(þ1É7$%8/.$
1. Znojmo
2. Brno
3URVWčMRY
4. Koblov
5. Tábor

7
7

2
0

0
0

0
0

1 98:47
1 76:44
 
6 37:73
8 27:78

14
14

4
0

Mladí tenisté zápolili na antuce

\NGXCWRTQUVąGF.WEKG7TDCPQX¾5¾TC$GLNGM  OÊUVQ -TKUVKPC<¾OGéPÊMQX¾8KMVQTKG5VCTGéMQX¾ OÊUVQ

(QVQCTEJÊX6-#ITQHGTV2TQUV÷LQX

Berdychovi hrozí po 15 letech

vypadnutí z TOP 100.
Situace však není tak černá, jak se zdá

PRAHA, PROSTĚJOV Tomáš Berdych má aktuálně nejhorší postavení
na žebříčku od února 2004. Na 97.
místě světa drží jen drobný náskok
před vypadnutím z první stovky, přičemž naposledy nefiguroval v TOP
100 v lednu 2004. Nutně tak potřebuje
uhrát nějaký výsledek, který zabrání
tvrdému pádu mimo smetánku.
Situace ovšem není tak vážná, jak se na
první pohled zdá. Je pravdou, že hrozba výpadku z první stovky tu je. Dojít
k němu může už za týden, jelikož Berdych nestartuje na Masters v Monte
Carlu a můžou ho přeskočit žebříčkově
hůře postavení soupeři. Na druhou stranu, jeho nelichotivá pozice je zaviněna
mnoha faktory, včetně toho, že takřka

polovinu minulé sezony vynechal.
Kvůli zdravotním problémům Berdych
od června 2018 nehrál. Své trable se zády
vyřešil a stihl se vrátit na začátku této sezony. Jenže po třech měsících se opět problémová záda ozvala a vynechání turnaje
v Miami bylo dalším důvodem, proč se
Berdych rankingem propadl.
Výkony prostějovského tenisty v této sezoně ovšem nejsou vůbec špatné, a proto
je současné postavení v žebříčku pouze
drobnou komplikací. Při pohledu na
aktualizovaný žebříček ATP Race, který
počítá pouze výsledky z probíhajícího
ročníku, se Berdych hřeje na velmi slušném 25. místě.
Umístění, k němuž si dopomohl zejména
postupem do finále v Dauhá, osmifinále

Australian Open a semifinále v Montpellier, je i s ohledem na setrvání v první
světové stovce pozitivní. Zatímco totiž
Berdych už bude letos obhajovat jen minimum bodů, jeho soupeře čeká hájení
loňských výsledků.
I proto je český tenista v Race na solidním 25. místě. A v klasickém žebříčku
až na 97. pozici. Jediným problémem,
který může zarazit Berdychův vzestup
žebříčkem, a případně způsobit i jeho vypadnutí z první stovky, jsou jeho záda. Pokud ta vydrží, čeká třiatřicetiletého tenistu
období, kdy se bude pomalu prokousávat
směrem k vyšším příčkám, kam stále patří. Když je totiž Berdych zdravý, dokáže
dál zatápět hráčům v širší světové špičce.
Převzato z www.tenisovysvet.cz

Kristýna Plíšková se vrátila mezi elitu
Ä9tWČ]VWYtMVPHGRViKOLEH]QHUYĤ³0LODQ9$5+$/Ë.NRXþ


Ki]HQNiĜĤ.RVWHOFH

VWUDQD

LUGANO, PROSTĚJOV Zpět do
první stovky se dostala hráčka TK
Agrofert Kristýna Plíšková, která se
na turnaji v Luganu dostala až do semifinále. Na cestě k úspěchu vyřadila
i dvojnásobnou grandslamovou vítězku Kuzněcovovou. Ruská hráčka
se na okruh vrátila po půlroční pau-

ze způsobené zraněním kolene a na
soupeřku nestačila. O kolo později
už Plíšková prohrála s Polkou Šwiatekovou a v utkání získala jedinou
hru.
„Utkání mi absolutně nesedlo. Nemohla
jsem se opřít ani o jeden úder, soupeřka
naopak hrála dobře. Semifinále ale beru.

Ve stejné situaci jsem byla naposledy
doma v Praze, ale to jsou už dva roky. Výsledek v Luganu mi udělal radost,“ konstatovala spokojeně Kristýna Plíšková.
Jeho oddílová kolegyně Tereza Smitková, která pronikla do hlavnjí soutěže
jako „lucky looser“ vypadla na turnaji již
v prvmím kole.
(lv)

Pondělí 15. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á
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5R]KRGÿt5HMåHN±.XEU0HOLFKDU
Diváci: 

1

Branky:%UDN±9RãDKOtNåOXWpNDUW\3HWHUND±6XV-DQtþHN
Polák. þHUYHQiNDUWD-DQtþHN
6WDWLVWLN\URKRYpNRS\VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\PLPR

Ä0HWUUR]KRGþtFKMHVWUDãQêWRRYãHP
QHRPORXYiQDãHFK\E\NWHUpGČOiPH³
2OGĜLFK0$&+$/$NRXþHVNiþND

VWUDQD

Foto: internet

6HVWDYDÓVWtQDG/DEHP

6HVWDYD3URVWčMRYD

/LQGU±6WUDGD%UDN3LPSDUD
âLPHþHN±5LFKWHU 9DOHQ
WD 3HWHUND0LVNRYLþ±.UiWNê
âXS 0DWČMND 3URFKi]ND
3URãHN 
7UHQpU$OHã.ĜHþHN

/H *LDQJ ± 0DFK\QHN 
%LROHN  -DQtþHN 6FKXVWHU
6ODQLQND±6XV .RXGHOND 
±3tFKDO9RãDKOtN3ROiN/X
WRQVNê±âHYþtN .URXSD 
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD

FOTBAL
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA - 22. KOLO

Ôstí nL - ProstĨMov 2:1 (1:1)
více v hlavním kupónu

Vítkovice - Ġ. BuGĨMovice
1:2 (0:2)
Branky: 82. Surzyn – 32. Ledecký, 38. P. Novák
5R]KRGÿt Berka – Pospíšil, Kotalík. å. 32.
.YČWRQ  3DãHN  6XU]\Q  0LNXOD 
Pašek – 16. P. Novák. Diváci:

Hr. Krilovp - Jihlava 0:1 (0:1)

Branka:  .OREiVD 5R]KRGÿt Nenadál –
+RUiN3HþHQNDå./HLEO.YtGD±
Petr. Diváci:

ZnoMmo - Vlañim

1:1 (0:0)

Branky:  %HJDQRYLü ±  %DGRFKD
5R]KRGÿt 'RUXãiN ± 3RFK\Oê $QWRQtþHN å.
'UDPp±3LãNR1RYRWQêDiváci:

Sokolov - Tíinec

1:0 (1:0)

Branka: 31. Dan. Novák. 5R]KRGÿt Cieslar
±/DNRPê%DWtNå.0DFKHN+ODYDWê
±%HGHFVâXĐD%XFKYDOGHN
'HPMDQþ.%HGHFV 75, Diváci:

ParGuEice - þiÿkov 2:1 (0:0)

Branky:  6ROLO  .RYiĜ ±  6~NHQQtN
5R]KRGÿt9RMNRYVNê±9LWQHU9DĖNiWå.$
)RXVHN6ROLO±%XUGD$QWODiváci: 423.

TiEorsko - Brno

1:2 (0:2)

Branky:  %ĜH]LQD ±  0LFKDO âNRGD 
âXPEHUD 5R]KRGÿt 'XEUDYVNê ± 9RGUiåND
0RMåtãå.1DYUiWLO%ĜH]LQD±0DJHUD
6XNXS6HGOiN3ĜLFK\VWDODiváci: 836.

VarnsGorI - ChruGim 2:2 (1:0)

Branky:  0 5LFKWHU  2QGUiþHN ± 
.HVQHU.HVQHU5R]KRGÿt+RXGHN±.RåiU
âLPiþHNå.5\ELþND/DQJU6XOtN
YãLFKQL&+5 Diváci:

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

   
   
    
   
   
    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   

.$03ĜÌã7Č
23MQNQUVąGFCFWDPCJQFKP
2TQUV÷LQX  5QMQNQX   , Vlašim ,KJNCXC  èGUMÆ$WF÷LQXKEG/CU
6¾DQTUMQ%JTWFKO8ÊVMQXKEG6ąKPGE8CTP
UFQTHäKåMQX*TCFGE-T¾NQXÆ$TPQ2CTFWDK
EG  ·UVÊP.<PQLOQ  
MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
2CTFWDKEG2TQUV÷LQX  5QMQNQX
8NCwKO  *TCFGE-T¾NQXÆ%JTWFKO
/CU6¾DQTUMQäKåMQX8CTPUFQTH$TPQ<PQLOQ
èGUMÆ$WF÷LQXKEG,KJNCXC6ąKPGE  
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

NROR

Kralice n.H. - Jeseník
1:1
(0:0) PK 2:0
Branky:'UDþND±9DYUDþ5R]KRGÿt
+HJHU±6HGOiþHN3HWUiVHNåOXWpNDUW\ 38.
9LQFRXUHN+XĖND3URNRS±0D
FXUD0Ui]'LYiNĥ
.UDOLFH QD +DQp +XĖND ± 1ČPþtN  1H
RUDO 3URNRS+ODþtN1RYRWQê 'UDþND ±
&LEXOND%ODKRXãHN9LQFRXUHN1HþDV6NDOQtN
±7URQHþHN %DOiN  7UHQpU-DQ1HþDV

Å=UDQčQt0D]RXFKD
MHSURQiVQHSĝtMHPQp´´


/XNiã.52%27KUDMtFtWUHQpU.UDOLF
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NROR ãWHUQEHUN²'RODQ\  =LIþiN3HWU
7|JHO -DQ ýDSHN 0LFKDO åHODWRYLFH ² /LWRYHO 
  'UDJRQ 3HWU %HUiQHN -DQ 7RPDQHF 0LFKDO
2SDWRYLFH ² /XWtQ    [ 3UXFHN 0LFKDO [
/RV 7RPiã âRXSDO 9RMWČFK +). 2ORPRXF Å%´ 
0RKHOQLFH    9LQWHU 5DGHN 6YUþLQD 7RPiã
9äHFKRYLFH²þHUQRYtU  [+UDERYVNê(ULN
[3OHãHN-DQ±*pF0LURVODY=iEĝHK²0HGORY
 +\PU-DNXE/HSND0DUWLQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
/XWtQ
      
 9ãHFKRYLFH       
 -HVHQtN
      
 0HGORY
      
 âWHUQEHUN
      
 0RKHOQLFH
      
 =iEĜHK
      

 äHODWRYLFH

 2SDWRYLFH

/LWRYHO

9HONp/RVLQ\ 
.UDOLFHQ+ 
ýHUQRYtU

'RODQ\

+).2ORPRXFÄ%³

 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
  
   
   
   

)*3678',2,$7ĜÌ'$6.$
 NROR 0DOHWtQ ² 3DVHND   , Fizer Yurii,
0LFKDOþiN/XNiã)L]HU9DV\O±.XþHUD-LĜt5DSRWtQ
²/HäWLQD  [%ĜH]LQD0DUWLQ[.RFRXUHN
0LFKDO ĜHWč]iUQD ² .RQLFH   , 2x Krása
-DURPtU%ODKD/DGLVODY.QROO/XGČNâLUĤþHN$GDP
&KYiONRYLFH²+DėRYLFH  ['RVRXGLO0DUWLQ
7RPDQ 5DGLP 3H]RWWL *LDQSDROR +UEiþHN 0HWRGČM
+OXERÿN\ ² 7URXEHOLFH    5HåQê 7RPiã
1JX\HQ0LFKDO3XGLO%URQLVODY±=DSOHWDO/XNiã3XU
-LĜt%RKGtNRY²1iPčäģQ+  , 2x Vinkler
0DUWLQ5HLFKO/XNiã±)LãDUD0LURVODY%RKXėRYLFH²
%čONRYLFH  )U\þiN$OHã)U\þiN0RMPtU
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %RKXĖRYLFH       
 &KYiONRYLFH       
 +OXERþN\
      
 .RQLFH
      
 0DOHWtQ
      
 %RKGtNRY       
 %ČONRYLFH       
 5DSRWtQ
      
 3DVHND
      
ěHWČ]iUQD       
1iPČãĢQ+       
7URXEHOLFH       
+DĖRYLFH       
/HãWLQD
      
$/($632576:($5,$7ĜÌ'$6.%
 NROR /LSQtN Q%  %URGHN X 3ĝ   ,
.RYDĜtN/XNiã±[6ORåLO$OIUHG.RMHWtQ²%čORWtQ
  [äĤUHN/LERUþHFKRYLFH²'XEQ0
 .DGOHF2QGĜHM3D]GHUD-DQ%HėRY²3OXPORY
   0DFKDþ )LOLS .RVWHOHF Q+  6ODYRQtQ
   [ 3UHLVOHU 'DYLG [ *UXOLFK /XNiã [
/XåQê0LFKDO+UXEDQ'RPLQLN8UÿLFH²/LSRYi
 .DSUiO7RPiã+DORX]ND2QGĜHM3URWLYDQRY²
&KRPRXWRY  6WHMVNDO$OH[DQGHU
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /LSRYi
      
 %URGHNX3Ĝ       
 þHFKRYLFH       
 %HĖRY
      
 /LSQtNQ%       
 3URWLYDQRY       
 %ČORWtQ
      
 3OXPORY
      
 .RVWHOHFQ+      
8UÿLFH
      
.RMHWtQ
      
&KRPRXWRY       
6ODYRQtQ
      
'XEQ0       
60226,%7ĜÌ'$6.$
 NROR 2WDVODYLFH ² +DQi 3Y  3. ,
.OHQRYLFH Q+  .RYiORYLFH   , Zezula
=GHQČN ÓVWt Å%´  ÓMH]GHF    âHUê 'DQLHO
± 6WRNOiVND -RVHI )DELiQ 0DUHN åHODWRYLFH Å%´ 
0RVWNRYLFH  , Král Viktor – 3x Zapletal Petr,
7RYDÿRY²5DGVODYLFH  , Zatloukal Petr – Barot
-RVHI6XFKiQHN0LFKDO7URXEN\²1čPÿLFHQ+
 [.ROOHU0DUWLQ6WtVNDO7RPiã=DWORXNDO-DNXE±
Horák Jan, 3LYtQ²-H]HUQLFH  , 3x Valtr Pavel,
7UDMHU'DYLG%DUWRQtN0DUWLQ±[%RViN'DQLHO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 3LYtQ
      
 ÒVWtÄ%³
      
 .OHQRYLFHQ+       
 ÒMH]GHF
      
 7URXEN\
      
 0RVWNRYLFH
      
 .RYDORYLFH
      
 7RYDþRY
     
 -H]HUQLFH
     
2WDVODYLFH
     
äHODWRYLFHÄ%³      
5DGVODYLFH
     
+DQi3Y
     
1čPÿLFHQ+      
/,21633257,%7ĜÌ'$6.%
 NROR =YROH ² 6PUæLFH    2VSiOHN
/XNiã 2VSiOHN -DNXE ± [ =ERåtQHN ,YR .OXV
/XERPtU .LãND /DGLVODY .RWOiU 5RELQ 7ĝHäWLQD ²
2OHäQLFH  [0DVRSXVW$OHã±[.QiSHN
0LURVODY 6DViN )LOLS 6HPLDQ $OHã ãWHUQEHUN
Å%´.RæXäDQ\  +ODYiþHN9UDWLVODY±[
7KRPDV0DUWLQ6ODGNê3HWU6ODWLQLFH²0RUDYVNë
%HURXQ  [9HVHOVNê-LĜt6LNRUD3DWULN±
/DFPDQ'DYLG/RäWLFH²9HONi%\VWĝLFH  ,
[/RãĢiN'DYLG'RORSOD]\²1RYp6DG\Å%´
 -DQHþHN$QWRQtQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2OHãQLFH
      
 9HONi%\VWĜLFH       
 7ĜHãWLQD
      
 .RåXãDQ\
      
 1RYp6DG\Ä%³       
 0RU%HURXQ       
 -HVHQHF
      
 âWHUQEHUNÄ%³       
 /RãWLFH
      
6ODWLQLFH
      
6PUæLFH
      
'RORSOD]\
      
=YROH
      

3Ĝ(%252)635267Č-29²,,7ĜÌ'$

NROR

Vícov - Vrchoslavice
1:1
(1:1) PK 3:4
Branky:7HVDĜtN±'RVWiO5R]KRGÿt
0LODU±+XEHQê+RUiNåOXWiNDUWD5
-XUþtN'LYiNĥ
9tFRY -DQ 'UþND ± 3OLVND $GiPHN
+XPSROtþHN&K\WLO±âREU6YČWOtN7HVDĜtN
5R]VtYDO±-HåHN-LĜt'UþND
7UHQpU0LURVODY.UXWRYVNê
9UFKRVODYLFH0-XUþtN±5-XUþtN+ROXE
7UiYQtþHN7RPHN±0DFKiOHN+RUiNPO)L
DOND'RVWiO±/LãND.OHVQLO +RUiNVW 
7UHQpU0LURVODY3DQiþHN

Å6ERGHPMVPHSURWLIDYRULWX
XUÿLWčVSRNRMHQL´
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výsledky

0LURVODY.587296.éWUHQpU9tFRYD

strana 39

NROR 'UæRYLFH²9UDKRYLFH  3.,
[)LIHUQD/XNiã6RODQR9DOLQD%RUMD±[%XNRYHF
6YDWRSOXN 'YRĜiN -DQ %URGHN X .RQLFH ²
9ëäRYLFH  [.RXGHOND=GHQČN[.ROiĜ
'DYLG.RXGHOND3HWU±.YDSLO-DNXEþHFKRYLFH
² 7LäWtQ    [ &KPHOtN %RĜHN [ -DQþtN
-LĜt[.OYiþHN-RVHI)RUHW3DYHO%tOê3HWU±[
%RViN'DYLG+DQiN)UDQWLãHN YO 1H]DP\VOLFH
²8UÿLFHÅ%´  , 3x Bross Petr, 2x Vodák
3HWU 3OLãĢiN .DPLO ýDMDQ 3DYHO 6NDOND ²
+RUQt ãWčSiQRY    *ORX]DU 0DUWLQ ± [
$EUDKiP 'DYLG [ 0HOX]tQ -RVHI 5\FKQRYVNê
Lukáš, 'REURPLOLFH²%URGHNX3Y  , 2x
.UDWRFKYtO -DNXE %OXPHQVWHLQ =GHQČN 5LFKWHU
3DWULN±3LĖRV3HWU9tFRY²9UFKRVODYLFH  
3.7HVDĜtN$GDP±'RVWiO0DUWLQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 +RUQtâWČSiQRY      
 9UFKRVODYLFH      
 'UåRYLFH
     
 %URGHNX.      
 'REURPLOLFH      
 9UDKRYLFH
     
 7LãWtQ
     
 %URGHNX3Y      
 9tFRY
     
6NDOND
     
8UþLFHÄ%³
     
9êãRYLFH
     
1H]DP\VOLFH      
ýHFKRYLFHÄ%³      
,,,7ĜÌ'$6.83,1$$
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %LVNXSLFH
    
 %URGHNX3YÄ%³     
 .UDOLFHQ+Ä%³     
 2OãDQ\
    
 3DYORYLFH
    
 1ČPþLFHQ+Ä%³    
 2WDVODYLFHÄ%³     
 äHOHþ
    
 1H]DP\VOLFHÄ%³    
%HGLKRãĢ
    























,,,7ĜÌ'$6.83,1$%
NROR3OXPORYÅ%´þHFK\S.  , 4x
9RUiþ3DYHO[ýDUQê2QGĜHM[.ĜHVDOD0DUWLQ
)DMVWO .DUHO ± 'REUDQVNê 7RPiã +DYHOND 3DWULN
.RVWHOHF Q+ Å%´  +YR]G    [ 3LFKDO
7RPiã[/XåQê0LFKDO0HUWD3HWU1DYUiWLO2QGĜHM
âXOF-XUDM6\QHN0LODQ±âYHF5DGHN2WLQRYHV²
.ODGN\  3.-DQHþHN-RVHI±6ODYtþHN
.YČWRVODY%URGHNX.RQLFHÅ%´=GčWtQ  ,
.ROiĜ'DYLG=DWORXNDO-DQ±[$GDP-DQ8UEDQ
7RPiã3ĝHP\VORYLFH²3URWLYDQRYÅ%´  ,
+DYHOND0DUWLQ±['RNRXSLO/XNiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 3OXPORYÄ%³      
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Veselý musel odstoupit,

přesto je novou

českou
jedničkou
MARRÁKEŠ, PROSTĚJOV Poprvé
od loňského června postoupil na
okruhu ATP tenista Jiří Veselý do
čtvrtfinále. Boj se Španělem Andújarem v marockém Marrákeši o ještě
větší úspěch ale kvůli zdravotním
problémům nepodstoupil.
„V zápase druhého kola jsem si udělal
obrovský puchýř na palci u nohy a dostala se mi do toho infekce. Dělal jsem,
co šlo, abych nastoupil, cítil jsem se ve
formě. Bohužel to nešlo,“ litoval Veselý
odstoupení z oblíbeného turnaje, kde si
již zahrál i semifinále.
Přes odstoupení se prostějovský tenista

vrátil do první světové stovky. Bodově
se navíc dostal před Tomáše Berdycha,
který naopak v dnešním vydání pořadí
ATP poklesne, čímž se Jiří Veselý stal
novou českou jedničkou! „Věřím, že se
s Tomášem oba budeme posouvat žebříčkem nahoru. Potřebujeme k tomu
hlavně zdraví, pak to půjde,“ poznamenal Veselý.
Dalším hráčům TK Agrofert se na challengerech ITF nedařilo. Jediné utkání
dokázala vyhrát v Murcii Lukáš Rosol,
ale pak hned skončil. Duo Šafránek –
Kolář vypadlo v Barlettě hned v úvodním dějství.
(lv)

kultura v Prostějově a okolí
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„Jsme pětičlenná skupina, která se
jmenuje 4TRIO,“ pronesla vtipně Vladivojna La Chia na začátku představení. Recitál doznal změn od klasického
vystoupení, i místa pro obecenstvo se
vměstnala přímo na jeviště pro co nejtěsnější kontakt s kapelou. Ani jedna

Vendula
PROVAZOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

něné použití vlastních finančních prostředků ani příspěvku na provoz ani
porušení rozpočtové kázně. Tak jako
u ostatních příspěvkových organizací
byly zjištěny pouze drobné nedostatky,“ sdělila exkluzivně Večerníku náměstkyně primátora Milada Sokolová.
Jak ještě dodala, vedení magistrátu je
se současným řízením kina Metro 70
velice spokojeno. „Návštěvnost kina
roste, spokojenost diváků rovněž,“
usmála se Sokolová.
Z výsledků magistrátní kontroly byla
pochopitelně ráda také ředitelka kina
Metro 70. „Máme samozřejmě radost,
ale nepochybovali jsme a věřili jsme,
že vše dobře dopadne. Kontrolorům
jsme předložili všechny doklady, které
požadovali a úzce jsme s nimi spolupracovali. Že nebyly nalezeny žádné
výrazné nedostatky nás těší, ty drobné
pak samozřejmě odstraníme během
několika málo dnů. Dopadlo to všechno dobře, snažíme se totiž naši práci
dělat co nejlépe,“ glosovala exkluzivně
pro Večerník výsledky kontroly Barbora Prágerová.
(mik)

Přejeme krásné Velikonoce!

Příští číslo vyjde až v úterý 23. 4.

Uzávěrka inzerce pro příští číslo
je ve čtvrtek 18. dubna, 12:00 hodin.

Z DŮVODU STÁTNÍCH SVÁTKŮ JE REDAKCE
VEČERNÍKU V PÁTEK 19. 4. A V PONDĚLÍ 22. 4.
UZAVŘENA!!!

PROSTĚJOV Prostějovští radní
na své poslední schůzi projednávali
zprávu o výsledcích kontroly, kterou
magistrát provedl v kině Metro. Jak
vše dopadlo, popsala exkluzivně Večerníku náměstkyně primátora Prostějova pro kulturu Milada Sokolová.
V první řadě nás zajímalo, o jakou kontrolu a v jakém rozsahu vůbec šlo: „Jednalo se o pravidelnou kontrolu, která byla
zaměřena na vyhodnocení nastaveného
vnitřního systému, kterou prováděla
pracovní skupina kontrolního oddělení
Finančního odboru Magistrátu města
Prostějov. Probíhají u všech zřizovaných
příspěvkových organizací každoročně,“
uvedla Milada Sokolová, která vzápětí odpověděla i na druhou otázku, jak
kontrola v kině Metro dopadla? „Vnitřní kontrolní systém kina byl nastaven
v souladu s platnou legislativou. Na základě vzorku přezkoumaných a vyhodnocených operací lze konstatovat, že je
dostatečně přiměřený a účinný tak, aby
zajišťoval podmínky pro účelné i efektivní hospodaření s veřejnými finančními
prostředky. Nebylo zjištěno neopráv-
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židle nezůstala volná. Členka skupiny
Silvie Bee svým líbezným hlasem předčítala dojemné až mrazivé úryvky z deníku Anny prokládané hudbou z dílny
Vladivojny la Chia. Ta na jeviště vnesla
neskutečnou dávku energie, síly, vtipu,
naopak dokázala velmi věrohodně podat vážné až šílené písničky vyvolávající
v člověku až nepříjemný pocit úzkosti.
„Oslovila mě Marta Nováková, režisérka 8 hlav šílenství, abych jí složila
muziku. V té době jsem měla čest se
seznámit s osudem a tvorbou básnířky
Anny Barkovové. Fascinoval mě její
udělali takový první experiment. Nadchlo nás to a přemýšleli jsme, že bychom v těchto recitálech pokračovali.
Ovšem měli jsme na starost v té době
jiné tvorby. Po necelém roce a po doladění detailů vystoupení padlo rozhodnutí o premiéře. Neustále se vše vyvíjí.

Z VERNISÁŽE

Samotné vystoupení sklidilo potlesk
vestoje. Jako přídavek pod označením
„dáme si tu našu“ zahrála písničku na
frkačku z plyšového humra. „Bylo to
ryzí premiéra, předpremiéra proběhla
vloni v létě v Anežském klášteře pod
záštitou Národní galerie. Tak jsme

(QVQ8GPFWNC2TQXC\QX¾

Osobně bych chtěla, abychom z toho
na podzim udělali turné,“ plánovala
Vladivojna la Chia.
Diváci zakoupit přímo u Vladivojny
trička s velmi zvláštními motivy, různá alba nebo si jen přijít pro podpis.
„Jsem nadšená z tohoto divadelního

8NCFKXQLPC.C%JKCXPGUNCFQUXÆJQX[UVQWRGPÊPQVPQWF¾XMWGPGTIKGFKX¾MLGPU×åCUGO\ÊTCN

BYLI JSME
U TOHO

čení Venduly Burgrové, profesionální
prostějovské fotografky. Celou výstavu
připravil Spolek pro Plumlovský zámek
z.s. za finanční podpory Olomouckého
kraje a pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka,
přítomna byla řada významných hostů. Starostka města Plumlova osobně
pozdravila autora výstavy, zúčastnil se
i pan Vojtěch Stefanik, kurátor muzea
architektury v polské Vraclavi, jenž
autorovi poradil právě zámek Plumlov,
a řada dalších.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník doporučuje při příležitostné návštěvě zámku
nevynechat tuto výstavu, jejíž instalace

/QOGPVMC\R¾VGéPÊXGTPKU¾åGXÚUVCX[+CKPC2CVVGTUQPC

potrvá do poloviny června. O její kvalitě svědčí i fakt, že jen během vernisáže
došlo k prodeji hned dvou z vystavených děl. Po výstavách v Edinburghu,
Liverpoolu, Vratislavi, Budapešti,
Londýně a řadě jiných metropolí je
možnost vidět dílo Iaina Pattersona
i v Plumlově.
(pr)

Foto: agentura VENDI

Není pochyb o tom, že Karel Fleischlinger je velký milovník kytar.
Všechny původní nástroje v jeho sbírce jsou renovované a funkční. Skladby,
z velké většiny zahraničních skladatelů, s přehledem a jemně zahrál na
renesanční, barokní kytaru, vihuelu,
theorbu a arciloutnu. Všechny skladby provázel protagonistův příjemný
hlas. Návštěvníci a posluchači se tak
dozvěděli různé zajímavosti o nástro-

Vendula PROVAZOVÁ

KONICE Uplynulý čtvrtek Večerník navštívil prostory zámku v Konici. V podvečerních hodinách se totiž
ve společenském sále konal mimořádný koncert Karla Fleischlingera,
takzvaný kytarový recitál Toccata e
Chiaconna. Hudbymilovní návštěvníci akce s dobrovolným vstupným
spokojeně sledovali Fleischlingera
při jeho úchvatné hře na kytary.

jích, o autorech skladeb i představené
tvorbě. Naslouchající publikum si vychutnávalo tóny linoucí se ze starých
nástrojů. Po odeznění každé skladby
následoval bouřlivý potlesk. „Jsem
velkápřívrženkyně Karla. Hrál nádherně, až jsem měla slzy v očích,“ svěřila se Božena Srostlíková, jedna z návštěvnic. „Jo, dobrý to bylo. Aspoň se
tady v Konici něco děje,“ utrousil při
ochodu procházející muž.
Karel Fleischlinger vystudoval kytaru na konzervatoři v Pardubicích,
poté absolvoval vysokou hudební
školu Franze Liszta. V roce 1986 získal v mezinárodní soutěži v Kutné
Hoře první cenu a titul laureáta. Od
roku 1991 koncertuje s komorním
souborem Lenz-Trio. Hraje také v kytarovém kvartetu PF Guitar Quartet,
Romantic Guitar Duu a také úzce
spolupracuje s orchestrem nesoucím
název Brno Contemporary Orchestra.
Vyučuje na Základní umělecké škole
v Blansku a na konzervatoři v Kroměříži. Nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí pořádal koncerty, z čehož pramení
široká a úspěšná diskografie.

Tento mimořádný koncert proběhl
na domácí půdě letos již dvakrát, a to
v Přerově a Blansku. Dále ovšem s recitálem Toccata e Chiaccona pokračuje
jen v Německu.
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PLUMLOV V pátek 12. dubna zámek
Plumlov zahájil svoji letošní sezónu.
Samozřejmě že prohlídky zámku probíhají o víkendech již od začátku dubna stejně jako u všech jiných památek,
ale nyní se uskutečnila první letošní
vernisáž nové výstavy na zámku.
Jednalo se o výstavu skotského výtvarníka Iaina Pattersona s názvem OUT
WEST, který má blízko k České republice, Polsku i dalším zemím tzv. východního bloku. Většina vystavených děl
vznikla právě v předrevoluční době, tedy
během několika autorových návštěv Východu, proto i tento název. Vše přítomným osobně vysvětlil autor Patterson,
jenž se vernisáže osobně zúčastnil za
doprovodu své manželky Helen.
Vernisáž proběhla ve velmi příjemné
atmosféře, s otevřenou diskusí s autorem a dalšími hosty a často probíhala
i česko-anglicky za perfektního tlumo-

veUnisáÖt významnp výsWav\

ra DDM. Přesné časy začátků obou
mačů by ještě byly stanoveny.
Pokud prostějovské ženy soudnou bitvu
na libereckém taraflexu ztratí, budou se
muset spokojit se sérií o třetí místo na dva
vítězné souboje proti pražskému Olympu.
Ten dokázal vyřadit těsně 3:2 na duely Šelmy Brno, načež marně vzdoroval lídrovi
z hanácké metropole. „Už před začátkem
tohoto ročníku jsme avizovali, že s naším
posíleným kolektivem máme velkou touhu zaútočit na ligovou medaili. Tenhle cíl
se nemění, i když v sérii o třetí pozici určitě nebudeme favoritem. Přesto bronz
moc chceme a po zmátoření z hladkého
vyřazení Olomoucí o něj naplno zabojujeme,“ povídal kouč PVK Stanislav Mitáč.
S kolegou Martinem Hrochem se mohou spolehnout na vynikající nahrávačku
Pavlu Šmídovou (za svobodna Vincourovou), blokařskou repre posilu Barboru
Purchartovou, nejčastěji bodující univerzálku Lucii Kalhousovou či rovněž hojně
skórující smečařky Romanu Staňkovou
+ Annu Komárkovou. Přesto děvčata VK
vyhrála nad družstvem z hlavního města
republiky všechny čtyři vzájemné střety
2018/19 (jednou 3:0, jednou 3:1, dvakrát 3:2).
Také o třetí příčku by Prostějovanky
začaly bojovat ve čtvrtek 18. dubna,
ale doma, načež by druhým dílem
pokračovaly v neděli 21. dubna venku v Praze. „My se teď maximálně soustředíme na závěr semifinále v Liberci,
proto nechci k následujícímu programu zatím nic říkat. Až během úterka,“
logicky nehodlal předbíhat hlavní kormidelník obhájkyň mistrovského titulu
Lubomír Petráš.

ƔƔ Můžete čtvrtý duel semifinále
okomentovat?
„Soupeřky zahrály hrozně dobře, poučily se z minulého vzájemného zápasu.
Pohlídaly si nás obranou na síti i v poli
a my jsme se strašně těžko prosazovaly útokem, nedokázaly víc pokládat
balóny. Musím uznat, že Dukla byla
tentokrát lepší a vítězství si zasloužila.“

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

ƔƔ Hlavní rozdíl oproti skvěle
zvládnutému střetnutí číslo tři tedy
spočíval ve výrazném zkvalitnění
protivníka?
„Myslím si, že jo. Prostě jsme nebyly
schopné tu jejich obranu překonat, na
rozdíl od minulého zápasu. V Liberci
jsme zakončovaly výborně, dneska
soupeřky mnohem líp stavěly dvojbloky. A co přes ně prošlo, to ony často
vychytaly ještě polem.“
ƔƔ Dá se říct, že navzdory nepříjemné porážce kousek před postupem
do finále není potřeba věšet hlavy?
„Přesně tak. Že jsme šly v sérii do
vedení, to bylo svým způsobem překvapení, neboť za celou sezónu jsme
s Duklou měly hodně špatnou vzájemnou bilanci. A z mého pohledu

PROSTĚJOV V úterý pod ještědským vrcholem symbolicky
předvedla vrcholný výkon, kterým Liberec doslova zatloukla
do taraflexu. V pátek doma však Helena Horká (na snímku) tuhle super jízdu nezopakovala, byť se opět snažila na maximum.
Prostějovské volejbalistky však lépe bránícím sokyním podlehly
tradičně 2:3 a kapitánka VK hledala důvody nevyužití postupového mečbolu i cestu, jak celou sérii přesto nakonec vyhrát.

ony byly před začátkem semifinále
právě kvůli tomu mírnými favoritkami. Naše vítězství 3:0 u nich
znamenalo překvapení, teď se
zase všechno srovnalo. A rozhodující páté utkání ukáže,
jak to dopadne. Každopádně
by naše vyřazení nemohl nikdo brát jako něco nečekaného, Liberec potvrzuje druhé
místo po dlouhodobé části
extraligy.“
ƔƔ Co ty opakovaně nezvládané páté sady proti Severočeškám?
„Tie-breaky nám s Libercem fakt
nejdou. Hrály jsme jich v téhle sezóně proti nim už spoustu a ani jeden nezískaly, což je špatné. Určitě
je v tom psychika a taky mi připadá, že
nám teď už trochu docházejí síly. Aspoň já sama na sobě jsem dneska pociťovala v závěru docela vyčerpanost.
Uvidíme, co v pondělí, nějak se do té
doby musíme dát dohromady.“
ƔƔ Vidíte šanci na postup jako nadále reálnou?

8.KDGTEKUGP¾OJTCLGFQDąGq
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„Rozhodně jo. U nich se nám hraje
docela dobře, a pokud stihneme nabrat síly i zvládneme v pohodě dlouhou cestu, nevidím důvod, proč bychom v Liberci nemohly zase zvítězit.
Každopádně dáme do rozhodujícího
zápasu úplně všechno a uvidíme, na čí
stranu se série nakonec překlopí.“

RąGMQPCV\MNCO¾PÊK×PCXW
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V případě, že tým VK rozhodující mač na
severu Čech zvládne, postoupí do finále.
Kde již čeká favorizovaná Olomouc. Výběr UP dosud prochází vyřazovací částí
elitní české soutěže naprosto suverénně,
když ve čtvrtfinále s Ostravou neztratil ani
set a následně mezi top kvartetem dovolil
nebezpečnému Olympu Praha urvat jedinou sadu.
„Ve třetím semifinálovém utkání tam

Marek SONNEVEND

z naší strany byly určité komplikace, ale
celkově jsme sérii měli pod kontrolou.
A play-off zatím projíždíme bez větších
problémů,“ těšilo olomouckého trenéra
Jiřího Teplého po vyřazení Pražanek.
Silné úpéčko těžící z kvalit vyrovnaně širokého kádru v čele s dřívějšími oporami
Prostějova Veronikou Trnkovou (blok),
Andreou Kossányiovou (smeč) i Julií Kovářovou (libero) stoprocentně potvrzuje
roli největších favoritek, suverénně ovládlo dlouhodobou fázi extraligové soutěže
a přesvědčivě získalo Český pohár. Navíc
vékáčko dokázalo porazit ve všech pěti
vzájemných duelech aktuální sezóny
(jednou 3:0, třikrát 3:1, jednou 3:2).
Finálová série na tři vítězství zahájí
ve čtvrtek 18. dubna v Olomouci,
druhým střetnutím by pokračovala
v neděli 21. dubna v hale Sportcent-

Prostějov (son) - Jakožto bronzové z nedávno skončeného ročníku
krajského přeboru musely volejbalové mladší žákyně VK Prostějov
hrát předkvalifikaci mistrovství
republiky 2019 věkové kategorie
U13. V Novém Jičíně ji zvládly výborně a z prvního místa postoupily
do kvalifikačního kola národního
šampionátu. Na novojičínské palubovce Hanačky zaváhaly pouze
ve druhém duelu se Zlínem (0:2),
jinak dalších pět svých střetnutí
ovládly 2:0 a na závěr přemohly
i rivalky z Olomouce 2:1. Tím vybojovaly jak prvenství v předkvalifikační skupině A, tak zasloužený
průnik dál. K vlastní kvalifikaci pak
děvčata vékáčka jela do nedalekého
Přerova, kde bojovala o uplynulém
víkendu 13. a 14. dubna. Informace
přineseme v příštím čísle.
Výsledky předkvalifikace
najdete na straně 26.
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Prostějov (son) - Uprostřed minulého týdne se volejbalová UNIQA
extraliga žen ČR 2018/19 dočkala rozluštění tajenky týkající se konečného
pořadí od pátého do osmého místa.
V sérii o pátou pozici stačily dva duely, když v tom prvním Šelmy Brno
přemohly Přerov po obrovském boji
těsně 3:2 (-20, 21, -22, 25, 13), načež
Hanačky doma podlehly Jihomoravankám hladce 0:3 (-15, -15, -17).
A bylo rozhodnuto. „Jsem rád, že jsme
to zvládli a chci holkám poděkovat
za to, jak k zápasům přistoupily po
zklamání ze čtvrtfinálového vyřazení
Olympem Praha,“ uvedl trenér Šelem
Martin Gerža. Série o sedmý post
měla plné tři díly. Na úvod KP Brno
přehrálo Ostravu 3:0 (28, 22, 19), napodruhé výběr TJ uspěl na vlastním
hřišti ještě jasněji 3:0 (14, 22, 20). Aby
rozhodující třetí střetnutí urvalo Královo Pole o fous 3:2 (-19, 22, 17, -26,
11). „Moc děkujeme všem našim příznivcům za podporu. A máme radost,
že se nám sezónu podařilo zakončit
vítězstvím,“ oddechla si kapitánka brněnského družstva Klára Vyklická.

Extraliga zná poøadí
QDS½WÅDzRVPÅSÔÉÄFH
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STAV SÉRIE: 2:2

2:3

Úvod střetnutí se nesl ve znamení prudkých zvratů. Nejprve se podařila dobrá
pasáž domácím (z 2:4 na 8:5), vzápětí šli
nahoru hlavně s pomocí neprostupných
bloků hosté (9:12), načež rychle odpo-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Páteční večer mohl
definitivně uzavřít semifinálovou sérii UNIQA extraligy volejbalistek ČR
2018/2019 mezi ženami Prostějova
a Liberce. Ale neukončil ji. Dukla totiž
na palubovce VK otočila nepříznivý
průběh 1:0 a 2:1 na výsledných 2:3,
když tradičně opanovala závěrečný tiebreak. A celou vyrovnanou řež tak po
vyrovnání na zápasových 2:2 bude muset rozetnout až soudný mač číslo pět.
Dnes pod ještědským vysílačem.

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 1:0, 1:2, 2:4,
5:4, 8:5, 8:7, 9:12, 13:12, 13:15, 14:19,
17:19, 17:22, 24:22, 25:23. Druhý set:
1:0, 1:5, 3:5, 3:10, 5:11, 5:13, 7:13, 8:16,
9:18, 10:20, 12:20, 14:21, 17:22, 17:24,
19:25. Třetí set: 1:2, 5:2, 7:5, 11:5, 13:6,
15:7, 16:10, 19:10, 19:13, 22:14, 22:16,
24:16, 25:17. Čtvrtý set: 2:0, 2:3, 4:3,
5:4, 5:8, 7:9, 7:12, 10:12, 10:14, 11:17,
13:17, 13:19, 15:19, 15:22, 17:22, 18:25.
Pátý set: 0:2, 2:3, 2:5, 6:9, 8:9, 8:13, 9:15.

DU LI

věděly podobným způsobem Hanačky
(13:12) a následně přišel kontr Severočešek s pomocí účinného servisu - 14:19.
Vékáčku haprovala přihrávka, těžko se prosazovalo proti pozorné obraně soupeřek.
Ty hrály v porovnání s předchozím vzájemným duelem o sto procent lépe a bez
problémů směřovaly k zisku vstupního
dějství - 17:22. Potom však přišla prostějovská smršť. Při výborném podání Horké
odešel příjem naopak Dukle, začala fungovat defenziva VK, výměny často zakončovala střídající Nová. A sedmibodová šňůra
na 24:22 vedla o chvilku později k dílčímu
rozuzlení ve prospěch obhájkyň mistrovského titulu – 25:23 a 1:0.
Leč start druhé části přinesl nový výpadek moravského družstva umocněný
velkým náporem libereckých plejerek. Ty
ve všem jasně kralovaly, bleskově utekly
na 1:5, 3:10. Tentokrát se navíc Petrášovy svěřenkyně vůbec nechytaly ani dál,
jejich herní projev byl plný různých chyb.
A hostující tým tažený obvyklou oporou
Pištělákovou toho dokázal bohatě využívat, na palubovce suverénně dominoval
- 10:20. V závěru sice znovu polevil, ale
tak obrovský náskok už prostě nemohl
promrhat, ačkoliv opětovně probuzené
Prostějovanky dotahovaly vskutku mohutně - 17:22. Nakonec však přece jen
padly – 19:25 a 1:1.
Za vyrovnaného setového skóre se šlo
do nadmíru důležité třetí sady. Brzy po
jejím otevření hanáckou partu nakoply
čtyři vybojované výměny za sebou z 1:2
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11:17. Ve čtvrtém pokračování dramatu
měla celkově navrch – 18:25 a 2:2.
Musel tedy rozhodnout tiebreak, který
již čtyřikrát během aktuální sezóny patřil
Dukle. Rovněž tentokrát jí vyšel odpich
zdatněji zásluhou dvojice bloků přímo
na zem - 0:2. Tenhle odstup Liberec záhy
ještě navýšil na 2:5 a při opakovaných nedorazech Prostějova to nevypadalo, že by
tradice pátých sad v režii oranžovo-žlutého ansámblu měla být narušena. Což se
také nestalo a evidentně sebevědomější
Pištěláková a spol. navzdory chvilkovému
dotažení jinak trápících se Hanaček (z 6:9
na 8:9) nakonec páté dějství přesvědčivě
vyhrály – 9:15 a 2:3!
Statistiky z utkání a ostatní
výsledky najdete na straně 26

„Byla to naše poslední šance v sérii. Bojovností a týmovým výkonem, o který jsem
holky žádal, se nakonec povedlo vyhrát. Během utkání jsem měl trochu strach, že
jeho vývoj bude kopírovat druhý semifinálový zápas zde v Prostějově, kdy jsme taky
úplně zbytečně ztratili úvodní sadu. Naštěstí celý mančaft zabral, dvakrát vyrovnal
stav setů. A jakmile jdeme proti VK do tiebreaku, už si věříme a jsme v klidu. Celkově
to bylo samozřejmě těžké, rozhodlo naše lepší eliminování útočné síly soupeře.“

Libor GÁLÍK s'XNOD/LEHUHF

„Věděli jsme, že soupeř má poslední šanci a bude hrát v obraně mnohem lépe než minule. Což se potvrdilo, Liberec měl navíc výbornou mezihru i útočnou údernost Nikoly
Pištělákové se střídající Annou Šotkovskou. My jsme se naopak v ofenzivě nedokázali
účinně prosazovat, nenavázali jsme na velmi kvalitní výkon ze třetího utkání série. Hosté
byli tentokrát herně nad námi, i když rozhodoval až tiebreak. Který oni opět zvládli o poznání úspěšněji než my.“

Lubomír PETRÁŠ - VK Prostìjov
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na 5:2. Větší chybovost zde přešla na
stranu Gálíkových oveček, dámy v růžovém naopak umocňovaly svou rostoucí
pohodu (11:5, 15:7). Viditelně získávaly
navrch stejně jako v minulých dvou dílech
série. Nezviklala je ani dvě krátká zaváhání
(z 16:10, 19:10 na 19:13), neboť finiš měly
bezpečně pod kontrolou – 25:17 a 2:1.
V ten moment dělil domácí kolektiv jediný set od postupu do finále. Jenže příslušnice vojenského oddílu se v kritické
situaci zase vybičovaly a intenzivním tlakem nasadily k trháku (z 5:4 na 5:8). Převaha značky PV byla pryč, hostitelky dost
znejistěly, kupily hrubky. Z nejhoršího se
sice dostaly třemi balóny v řadě ze 7:12
na 10:12, ovšem hned poté znova váhaly
a obrozená družina zpod Ještědu utíkala -

Nemůže být výstižnější pohled než dát vedle
sebe fotografie volejbalistek VK a Dukly bezprostředně po skončení pátečního semifinále extraligy číslo čtyři. Na domácí straně velký
smutek, na té hostující obrovská radost. Ale ještě není konec, definitivně se rozhodne až dnes!

Prostějovské zklamání,
liberecká euforie

Foto: Marek Sonnevend

Foto: Marek Sonnevend

OBRAZEM

Semifinále 4: neSURmĚnĚnë SRVWXSRYë meÿERl VK ZAUJALO NÁS VK PV

o bronz s Olympem Praha.
„Já si myslím, že mezi námi a Duklou
je to stále otevřené, padesát na padesát. Oni budou mít výhodu domácího
prostředí s bouřlivými fanoušky a bez
dlouhého cestování, my zase víme,
že jsme tam minule hladce vyhráli,
i dříve v nadstavbě se nám to jednou
podařilo. Půjdou proti sobě dva naprosto vyrovnané mančafty, a komu
rozhodující zápas vyjde lépe, ten postoupí. Já samozřejmě pořád věřím,
že to nakonec budeme my,“ burcoval
Luboš Petráš.
Jak vidí soudný střet severočeský tábor? „Vůbec netuším. Ale přeju si,
aby to znovu bylo krásné, vyrovnané
a dramatické utkání, ve kterém vyhraje ten lepší. Což doufám budeme my,“
řekl s úsměvem liberecký kormidelník
Libor Gálík. „Na rozhodující pátý zápas se hrozně těšíme, po dnešku tím
víc. Věřím, že nám pomůže domácí
prostředí a ukážeme, že je to naše hala.
Děj se vůle boží,“ smála se dobrou
náladou překypující kapitánka Dukly
Laura Holubcová.

.KDGTGEMQWTCPCąMW0KMQNW2KwV÷N¾MQXQW
XRTCXQ UG*CPCéM¾ORQFCąKNQWDT¾PKV
LGPX×VGTÚPCUGXGTWèGEJ\CVÊOEQQVąK
FP[RQ\F÷LKLKOPCU¾\GNCUGFOCFXCEGV
DQFč
Foto: Marek Sonnevend

BYLI JSME
U TOHO

IBERCI!

PROSTĚJOV Teprve dnes gradující
semifinále v Liberci je příčinou, že
prostějovské volejbalistky ani krátce
před zahájením dvou vrcholných sérií play-off UNIQA extraligy žen ČR
2018/2019 ještě neví, co na úplném
konci sezóny podstoupí. Varianty nadále zůstávají dvě.
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navštivte stále více oblíbenější inter vecerník
á

Plumlovský zámek zahájil sezónu

příběh, nejvíce mě bavily zápisky z jejího deníku. Mám takový pozitivní nešvar, že pokud tvořím filmovou nebo
divadelní hudbu, tak v návaznosti na
to složím i několik písniček. A v návaznosti na to vzniklo v roce 2017 album písniček Osm hlav šílenství, kdy
filmová hudba byla přearanžovaná do
písniček a posléze i do akustické verze, aby byla lépe hratelná. Nikdy jsem
nezažila takovou cestu k dokonalosti
jako u tohoto recitálu. A zdaleka není
ještě u konce,“ sdělila Večerníku Vladivojna la Chia.

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu poctila svou návštěvou Prostějov textařka, hudební skladatelka
a výtvarnice Vladivojna La Chia. V premiéře se svojí kapelou 4TRIO představila formou recitálu
osud ruské básnířky Anny Barkovové. Na malém prostoru jeviště Městského divadla v Prostějově
se odehrálo úžasné vystoupení. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

1903140291
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O dvanáct procent klesla úspěšnost zakončení volejbalistek
Prostějova mezi střetnutími semifinále UNIQA extraligy číslo
tři a čtyři. Na severu Čech útočily na 45 %, v hale Sportcentra DDM pak pouze na 33 %.
Právě tenhle rozdíl byl důležitým faktorem páteční porážky.
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KOUZLO ROZHODUJÍCÍCH
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Od té doby, co většina týmových sportů končí své soutěže vyřazovacími boji,
je právě play-off velmi atraktivním a dá se říct, že přímo opravdovým vyvrcholením. A když ve vzájemné sérii dvou soupeřů dojde na poslední možný zápas?
Na třetí, pátý či sedmý podle její délky? To už je fakt úplně nejvíc, co lze v kolektivním odvětví zažít. Alespoň sami aktéři/aktérky takových rozhodujících bitev
o nich hovoří v tomto duchu maximální sportovní hodnoty. Jak před jejich propuknutím, tak po definitivním uzavření.
Většinou platí, že kdo chce soudný zápas zvládnout, musí do něj dát to nejlepší
ze sebe. Předvést herní kvalitu, ale podpořit ji také největší možnou bojovností,
jít takzvaně na krev. Zároveň prokázat psychickou odolnost i společnou soudržnost veškerých členů/členek družstva, které musí takzvaně táhnout za jeden
provaz. A někdy dokonce ani tohle všechno dohromady nemusí stačit, neboť
nasazení obou soupeřů je natolik extrémní, že závěrečný k.o. souboj musí rozetnout něco navíc. Pověstný X-faktor, který jednoduše buď máte, nebo nemáte.
Semifinále volejbalové UNIQA extraligy žen ČR 2018/19 Dukla Liberec versus VK Prostějov každopádně došlo až do tohoto krajního bodu v konkrétní podobě rozhodujícího mače číslo pět. Vzhledem k vyrovnanosti obou protivníků
během celé sezóny jde o logický, zákonitý i nejlepší možný fakt. Ačkoliv bychom
si my, příznivci a fandové vékáčka, samozřejmě přáli něco jiného: potvrzení rýsujícího se postupu již po čtvrtém duelu série. K tomu však nedošlo, tudíž vše
rozsekne teprve poslední možný střet. Už není kam uhnout, obří euforii ochutná jediný ze dvou mančaftů. A jestli na to naše holky skutečně mají, tak to i venku na liberecké půdě zvládnou!

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Nebýt této specifické slabiny, dost možná už by se ženy VK Prostějov nyní
připravovaly na ligové finále. Místo toho však jsou na pokraji semifinálového
vyřazení – a ze všeho nejvíc za to může jedno celosezónní trauma. Jaké? Neschopnost vyhrát nad Libercem pátý set!
Tenhle komplex si Hanačky začaly nechtěně budovat již v letní přípravě, kdy
Dukle podlehly 2:3 dvakrát. Následně přicházely další tiebreakové porážky
extraligového významu: v základní části venku i doma, během nadstavby
na vlastním hřišti. A dosavadní „vrchol“ přišel v aktuální vzájemné sérii
play-off, kdy vékáčko nejtěsnějším poměrem padlo napoprvé pod Ještědem
a pak v zatím poslední bitvě, kdy před svými fanoušky mohlo rozhodnout
o postupu do finále. Místo toho znovu zavládl zmar zaviněný prohlubujícím
se prokletím pátých sad proti severočeskému sokovi.
Recept na bolestný problém? Buď nenechat dnešní pátý mač dojít do tiebreaku, nebo ovládnout nahlodanou psychiku a komplex překonáním sebe
sama konečně zlomit jako v rozhodujícím finále s Olomoucí před dvěma lety.

.203/(;-0e1(0'8./$7,(%5($.

Po úterní prostějovské dominanci v Liberci mohlo vše působit dojmem, že
jsou hráčky Dukly zlomené a Hanačkám
už na cestě do finále nebudou klást odpor. Opak byl však pravdou, aby se v pátek večer ocitly hodně dole pro změnu
volejbalistky VK.
Univerzálka Helena Horká se sice báječně vykurýrovala z výronu v kotníku
a má zpět kvalitní formu i status největší
opory mančaftu, ale po prohře 2:3 ve
čtvrtém semifinále neskrývala únavu
až vyčerpání, jak svůj momentální stav
sama nazvala.
Mladá nahrávačka Michaela Zatloukalová (koleno) i ještě mladší libero Tereza
Slavíková (kotník) se viditelně dál potýkají se zdravotním handicapem, což jim
logicky nepřidává ani na herní pohodě,
ani na odolnější mentalitě vycházející
z potřebné jistoty vlastních výkonů.
Nedlouho po nezvládnuté páteční bitvě
tak byly v očích dvacetileté Slavči vidět
slzy. A utěšovala ji o necelé tři roky starší smečařka Lucie Nová, která poslední
dobou sama těžce bojuje s rozkolísanou
psychikou.

Únava, nervy a slzy

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Jako správná kapitánka dělá maximum, aby svůj tým
procpala do extraligového finále. Nedlouho po uzdravení z výronu v kotníku vysekla ostřílená univerzálka fantastický výkon během třetího
semifinálového duelu v Liberci, kde triumf
3:0 zařídila 27 body při vynikající úspěšnosti útoku 66 procent a celkové užitečnosti +21! Úžasné galapředstavení sice
o tři dny později nezopakovala, přesto
i ve čtvrtém utkání série doma vykázala kvalitní statistiky (22 bodů včetně 3
bloků a 1 esa, užitečnost +10). Hela tak
nadále zůstává ústřední oporou prostějovského družstva.

Helena HORKÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Závěrečný pátý duel gradující extraligové série o průnik do titulového
měření sil s Olomoucí je na programu
v pondělí 15. dubna od 17:00 hodin
ve městě textilního průmyslu. Liberec
versus Prostějov, kdo s koho. Vítězky
nadcházející řežby si zahrají finále proti favorizovanému UP z hanácké metropole, poražené čeká přetahování

DNEŠEK URÈÍ DRUHÉHO
),1$/,678

gicky větší zklamání, věšet hlavu odmítal.
„Z dneška se vyspíme, hned zítra bude
líp. Prostě musíme jít dál, nepříjemnou
porážku nechat za sebou a maximálně se
připravit na příští vzájemný zápas venku,
který definitivně rozhodne.“

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2018/2019

obranou, výrazně nás převýšil i v mezihře,“ uznal slovenský trenér vékáčka
oprávněnost nepříznivého výsledku.
Jeho svěřenkyním chybělo častější
útočné prosazení a v koncovce vypjaté
bitvy rovněž větší psychická odolnost.
Jakmile totiž došlo na rozhodující tiebreak, byly na moravských plejerkách
viditelné obavy až strach, zatímco protivnice si znatelně věřily. „My jsme těch
tiebreaků prohráli s Libercem v tomto
ročníku už tolik, že to holky mají v hlavách a nevěří si. Roste nervozita, klepou
se ruce, dělají se chyby. Potom je jasné, že
dobře hrající soupeř zvládne poslední set
lépe,“ povzdechl si Petráš.
Ačkoliv na něm po promarněné naději
číslo jedna projít do finále bylo patrné lo-

www.vecernikpv.cz
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STAV SÉRIE: 1:2

0:3

LIBEREC, PROSTĚJOV Prostějovské volejbalistky dominovaly třetímu semifinálovému utkání UNIQA
extraligy žen ČR 2018/2019 na liberecké palubovce. Navázaly na herní
zlepšení ze druhé poloviny předchozího vzájemného mače a soupeřky
jednoznačně předčily ve třech setech.
Tím pádem vedly v celé sérii 2:1 na
zápasy a v pátek šly doma proměňovat postupový mečbol do finále!
Hanačky na nic nečekaly a okamžitě
udeřily šestibodovou šňůrou při podání Rutarové na 1:6. Severočešky měly

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 1:0, 1:6, 3:8,
5:8, 9:13, 11:13, 11:18, 12:20, 13:23,
16:23, 17:25. Druhý set: 3:3, 3:5, 5:5,
7:6, 8:7, 8:11, 11:12, 11:14, 12:16, 14:16,
14:18, 16:18, 17:21, 20:23, 20:25. Třetí
set: 0:1, 2:1, 3:4, 5:5, 5:7, 7:8, 7:13, 9:13,
13:14, 14:17, 16:17, 17:20, 19:21, 19:23,
21:25.

DU LI
VK PV

potíže s přihrávkou, hůř se prosazovaly
přes prostějovskou obranu (hlavně bloky). Hru ale od rychlého nabrání ztráty
vyrovnaly a brzy se přiblížily na rozdíl
tří, později dvou bodů (5:8, 11:13). Odpověď byla velice pádná, měla podobu
skvělých servisů Kojdové doplněných
výbornou hrou celého hostujícího týmu
- 11:18. Soupeřky pod tlakem hodně
chybovaly a až do stavu 13:23 vůbec nestačily. Chytily se teprve v závěru třemi
výměnami za sebou, nicméně úvodní
sadu přesto hladce ztratily – 17:25 a 0:1.
Často skórovala kapitánka vékáčka
Horká, vydatně ji podporovaly i Bezhandolska, Kojdová a Toufarová. Na
opačné straně sítě se zkraje druhé části
začala víc prosazovat do té doby účinně vychytávaná Pištěláková, nejen tím
změnilo domácí družstvo skóre 3:5 na
7:6. Leč vzápětí vrátila moravský soubor do výhody nová série čtyř bodů
(z 8:7 na 8:11). O pár minut později
odskočily Petrášovy svěřenkyně dokonce na ještě slibnějších 12:16, respektive 14:18. Dukla ovšem navzdory občasným chybám bojovala a tím
se držela na dohled (14:16, 16:18).

několika vítěznými bloky, suverénní
Prostějovanky znejistěly a zdánlivě
jednoznačný vývoj se během chvíle
zdramatizoval - 13:14. Jenže ani tímhle
se celkově lepší ženy VK nenechaly
vykolejit. Místo hrozící paniky opět
vytáhly super obětavou obranu pole,
obnovenou jistotu veškerých činností
i pevnější nervy, což jim přineslo poměrně bezpečné zvládnutí též setu číslo tři. A v součtu parádně odmakaného
střetnutí nečekaně jasný, ale naprosto
zasloužený triumf – 21:25 a 0:3!
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

„Měli jsme po celý zápas velice dobrý útok, kterým jsme přehrávali dobrou
obranu Liberce, což se nám v průběhu sezóny nedařilo. Navíc nám protihráčky
pomohly tím, že v rozhodujících momentech chybovaly.“

Lubomír PETRÁŠ - VK Prostìjov

Soupeř byl lepší ve všech herních činnostech. My se pokusíme vrátit sérii zpět
do Liberce.“

Libor GÁLÍK s'XNOD/LEHUHF
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Klíčový význam v perfektně zvládnuté koncovce měly tři faktory: udržená
přihrávka, několik výtečných zákroků v poli (Slavíková i další) a finišově
ubouchané útoky – 20:25 a 0:2.
Ani v nástupu do třetího dějství nevypadly rozjeté obhájkyně mistrovského
titulu z vysokého tempa, byť rovněž
ony dvakrát či třikrát nevynuceně zaváhaly (2:1, 5:5). Protivnice však měly
herní problémy ještě větší, a když parta
tažená vynikající Horkou znovu přitlačila, tak dalším vydařeným úsekem
nekompromisně utekla ze 7:8 na 7:13.
Tady si liberecké plejerky pomohly

Semifinále 3: SURVWĚMRYVNRX GRminDnFi SRG -eäWĚGem
ŐtGilR ~FKYDWnp SŐeGVWDYent VXSeU NDSiWánN\ +RUNp

Původní zpravodajství
pro Večerník

nás ohromná bojovnost. To se projevilo
i mnoha obětavými zákroky v poli, celkově fungující defenzivou,“ pokračoval
Petráš v radostném hodnocení.
Marek
Současně ale varoval před podléháním
SONNEVEND
příliš optimistickým myšlenkám. „Pravda také je, že protihráčkám to moc nešlo
'2.21$//283(l32' a často chybovaly. Tím pádem nevyužily
některé šance k možnému obratu, které
JEŠTÌDEM
v průběhu utkání přišly. V pátek u nás
S nerozhodným skóre střetnutí 1:1 ces- Dukla určitě zahraje mnohem lépe, butovaly Hanačky podstatnou část úterka deme to mít o hodně těžší,“ očekával
k česko-německým hranicím, kde tou- prostějovský lodivod.
žily strhnout dramatický vývoj semifi- 1(9<8l,7¹32678329¹
nále na svou stranu. Povedlo se jim to
MEÈBOL
dokonale, když perfektním výkonem
soupeřky na jejich vlastním taraflexu Petrášův odhad se v hale Sportcentra
jednoznačně přehrály. Premiérově v ak- DDM stoprocentně vyplnil. Liberecké
tuální sezóně trval vzájemný mač jen tři družstvo šlo ve čtvrtém dílu série hersady, Severočešky vůbec nestačily 0:3 ně nahoru, jeho svěřenkyně se naopak
zhoršily. A z téhle kombinace vznikl
(-17, -20, -21).
„Sešlo se víc faktorů, jež vedly k našemu vyrovnaně dramatický boj, který objasnému vítězství. Tím nejdůležitějším ratem v posledních dvou sadách těsně
byl výborný útok, kterým jsme s nezvyk- patřil hostujícímu souboru poměrem
le vysokou úspěšností překonávali jindy 2:3 (23, -19, 17, -18, -9).
kvalitní obranu Liberce. V tomto směru „Náš výkon šel v porovnání s předchovynikala zejména Hela Horká, po ofen- zím zápasem dolů, ten soupeřův nahozivní stránce naprosto vynikající,“ ocenil ru. Byť jsme díky sedmibodové šňůře
v jednom postavení získali první set,
spokojený kouč VK Lubomír Petráš.
Pochvalu však vysekl celému kolektivu. byla Dukla většinu utkání volejbalo„Skvěle zahrály úplně všechny holky, co vě nad námi. Opravdu lepší jsme byli
se dostaly na hřiště, ty ostatní zase parád- pouze ve třetím setu, jinak byla znát
ně povzbuzovaly i hecovaly. Tým kom- převaha Liberce. Nedokázali jsme
pletně držel maximálně při sobě, zdobila si poradit s jeho opětovně výbornou

PROSTĚJOV Všechny pocity z jejich široké škály od velké euforie
až k hlubokému zklamání prožily během uplynulého týdne volejbalistky VK Prostějov. V semifinálové sérii UNIQA extraligy žen ČR
2018/2019 proti Dukle Liberec se totiž nejprve ocitly nahoře, aby
následně spadly dolů. Každopádně zápasový stav je teď vyrovnaný 2:2 a definitivní rozhodnutí padne dnes tj. v pondělí 15. dubna
od 18:00 hodin na severu Čech v rozhodujícím pátém duelu!

Ženy vékáčka díky triumfu na severu Čech
sahaly po finálovém postupu,
jenže vzápětí podlehly Dukle doma

netové stránky www.vecernikpv.cz

Pondělí 15. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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Foto: www.prostejov.eu

PROSTĚJOV Ruku v ruce se stěhováním Informačního centra do
Regionálního informačního centra
v prostějovském zámku se stěhují
také výstavy.
„Trvalým domovem pro umělecká díla,
která město získalo koupí či darem v období první republiky nebo výtvarná díla
zakoupilo po ustavení komise rady pro
nákup uměleckých děl, tedy od poloviny devadesátých let do současnosti od
místních i dalších českých autorů, se
stane městský zámek a jeho galerie na
Pernštýnském náměstí,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová.
V reprezentativních prostorech je od
4. dubna instalována výstava kreseb
a maleb Vladislavy Netukové. Další
síně galerie vyplní, a to od dnešního
dne 15. dubna zmiňované městské
sbírky umění. „Výstavu jsme pojali tematicky jako poctu našemu městu, jeho
podobám zpovzdálí i zblízka. V první
místnosti budou rozvěšeny pohledy na
panorama Prostějova z různých světových stran. Obrazy v dalších dvou síních
představí náměstí, ulice a budovy, méně
známá zákoutí i již neexistující místa.
Autory jsou, až na několik málo výjimek, především výtvarní umělci spjatí
s naším městem a regionem,“ nastínila
Sokolová.
(red)
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prostoru. Bylo to famózní a hrozně se
mi tu líbilo. Až dá se říct komorní, jiné
než v kostele. Momentálně probíhají
tyto tři exkluzivní koncerty do začátku léta. V Prostějově, v Jihlavě a v Šonově u Broumova,“ přidala na závěr
umělkyně.

www.vecernikpv.cz
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Ceny byly udělovány v deseti kategoriích. Cenu hejtmana Olomouckého
kraje za přínos v oblasti kultury pak získaly dvě osobnosti – legenda uničovského
hudebního života Jan Morávek a fotograf Jiří Vojzola, in memoriam.
Velký ohlas mělo udělení Ceny za
výjimečný počin roku v oblasti umění
– hudba, jejímž držitelem se stal tenorista Jakub Rousek. Operní pěvec

„Nečekali jsme ani nominaci, natož že
bychom zvítězili. Zisk ocenění nás velmi
těší už jen proto, že streetartové umění
nebývá v takových anketách často hodnoceno,“ neskrývala radost z vítězství
spolupořadatelka akce Romana Junkerová. Druhé místo obsadila výstava
olomouckého Muzea umění Rozlomená doba 1908-1928/Avantgardy ve
střední Evropě. Pomyslnou bronzovou
placku získala expozice Vědecké knihovny v Olomouci s názvem Sbohem,
monarchie. Hlasovalo celkem více než
jedenáct set lidí.
Cenu za celoživotní přínos získal
prostějovský rodák, scénárista a spisovatel Vladimír Körner, který na jevišti
olomouckého Moravského divadla
vstoupil do krajské Dvorany slávy.
„Já na ty ceny moc nejsem, ale tahle

jaké byylo
o divadlo....

v roce 2018 získal nominaci na Cenu
Thálie za svůj výkon v roli Manoliose
v inscenaci Řecké pašije. Na začátku tisíciletí byl přitom kuchařem a pracoval
v Německu. „Jsou tam dražší nájmy, tím
se to vyrovná,“ srovnával se smíchem
příjmy německého kuchaře a českého
operního pěvce Rousek, kterému
předával cenu Vašo Patejdl, hudební
host večera. „Z toho mám velkou radost.
Jsem totiž skalní Elánista. Zpaměti znám
přes devadesát procent jejich písniček,“
řekl Rousek.
Napínavé bylo od první chvíle
hlasování o Cenu veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin
v oblasti kultury. První místo nakonec s 351 hlasem získal Street art
festival – projekt, který už bezmála
dvanáct let oslavuje pouliční umění.

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

4x foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

stojí za to,“ autor Údolí včel, Lékaře
umírajícího času nebo Zániku samoty
Berhof.
Do Prostějova zamířila rovněž Ceny
za výjimečný počin roku v oblasti
umění – výtvarné umění za Projekt Wolker a v oblasti umění – literatura za publikaci Karel Kavička
a kol.: Jano Köhler. Ocenění převzali
autoři celého projektu Miloš Karásek,
tvůrce sochy slavného básníka, která se
z lavičky dívá na svůj rodný dům a Karel
Kavička.
„Poděkování a uznání si zaslouží nejen
vítězové jednotlivých kategorií, ale
také všichni nominovaní a vlastně
každý člověk, který se v našem regionu
na pořádání kulturních akcí podílí,“
řekl během slavnosti hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Cena za celoživotní přínos (dvorana slávy)
Vladimír Körner - scénárista
Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – hudba
Jakub Rousek – tenorista
Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – výtvarné umění
Projekt Wolker
Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – divadlo
Divadlo Václav, z.s.
Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – film, rozhlas a televize
„Případ pro Jáchyma Semiše: Dóm přízraku“ Jana Haluzy
Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – literatura
publikace Karel Kavička a kol.: Jano Köhler
Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury,
ochrany a popularizace kulturních hodnot
„Brána do staréch časů na Hané“
Cena veřejnosti Olomouckého kraje
za výjimečný počin v oblasti kultury
Street art festival
Cena hejtmana Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury
Jan Morávek
Jiří Vojzola, in memoriam
Cena „Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje“
Miloslava Vašíčková - figurální keramika, betlemářství

Cena Olomouckého kraje za pøínos v oblasti kultury za rok 2018
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OLOMOUC Již po třinácté byly uděleny Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, které uděluje vedení hejtmanství ve
spolupráci s prostějovskou agenturou TK PLUS. Ocenění za odvedenou práci si odnesli umělci i kulturní nadšenci ze všech koutů
regionu, a ve dvou případech se dostalo i na Prostějov. Středeční
slavnostní večer v Moravském divadle potvrdil, že udělování cen je
životaschopný projekt. Na území kraje je totiž stále dostatek osobností, které si je zaslouží. PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl i tentokrát
mediálním partnerem ankety a nechyběli jsme tak ani v hledišti.
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PROSTĚJOV Počasí, že by ani psa nevyhnal. Tuhle otřepanou frázi si během úvodních dvou dní prostějovských Velikonoc 2019 na námětí T.
G. Masaryka pobrukoval každý z hrstky lidí, kteří během soboty a neděle navštívili slavnostní akci pořádanou prostějovským magistrátem.
Co si budeme povídat, déšť a teplota jen okolo čtyř stupňů nad nulou zcela zkazily kulturní program, který město připravilo ve spolupráci
s Kulturním klubem Duha. Není tedy divu, že většinu akcí navštívila opravdu jen hrstka Prostějovanů, která se pod deštníky tetelila zimou. „Také členové dechovky Ištvánci odmítali sundat zimní bundy, protože jim byla zima. Neviděli jsme je tak v nádherných krojích,“ povzdechla si vedoucí Kulturního klubu Duha Pavla Vašková. Tím naprosto vystihla atmosféru celého víkendového programu prostějovských
Velikonoc... Bude od pondělí do středy, kdy PROSTĚJOVSKÉ VELIKONOCE vyvrcholí, a hlavně o svátečním prodlouženém víkendu lépe?

po prvních písničkách Míša Slouková.
Zbytek vystoupení tak nejmenší diváci
strávili alespoň na zastřešeném pódiu,
kde dováděli s Míšou Sloukovou.

8[UVQWRGPÊFGEJQXÆJWFD[+wVX¾PEKKRQRQXÆMCRGN[/GORJKUUNGFQXCNCQRTCXFW
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počasí je proti,“ posteskla si Pavla Vašková,
vedoucí Kulturního klubu Duha.
Zatímco dechovku sledovala asi jen desítka Prostějovanů pod deštníky, na popovou kapelu Memphis dorazila zhruba
další desítka diváků, zejména mladých
děvčat. „Je nás tady hodně málo, ale tak
se aspoň rozezpíváme a zahřejeme,“ glosoval nepříjemnou situaci zpěvák kapely
Jan Řičař.

PROSTĚJOV Patřila mezi ty zklamané. Příprava programu prostějovských Velikonoc jí společně s vedením
Kulturního klubu Duha dala pořádně
zabrat. Ale veškerou snahu zhatilo
počasí, které ovlivnilo návštěvnost
kulturních představení během uplynulého víkendu.
„Smutná ze špatného počasí samozřejmě
jsem, jelikož jsme s kolegyněmi z Kulturního klubu DUHA připravily program,
který je šitý na míru nejen mladým lidem,
dětem, ale i těm dříve narozeným. Prostějovanům nemohu zazlívat, že nepřišli.
Ač jsou Velikonoce v pozdním termínu,
vládnou vyloženě zimní teploty a stále
drobně prší, proto je jim jistě dobře u tep-

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

lých radiátorů. Přesto vždy pár desítek
obyvatel na sobotní koncerty dorazilo,“
sdělila Večerníku trošku posmutnělým
hlasem Milada Sokolová.
Program prostějovských Velikonoce pokračuje na náměstí před muzeem i v dalších dnech. „Doufám, že i přes nepřízeň
počasí nám zůstanou i prodejci věrni
a v následujících dnech nabídnou své
zboží návštěvníkům akcí. V následujících
dnech se má již počasí probrat, pevně věřím, že Prostějované se na další program
již přijdou podívat,“ přeje si Milada Sokolová.
Podrobnou pozvánku na zbývající
akce najdete na tematické dvoustraně
Velikonoc 16-17
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PROSTĚJOV Nedělní program
prostějovských Velikonoc odstartoval o půl jedenácté dopoledne
vystoupením syna legendárního
moravského písničkáře ze sousedního Přerova. Pavel Novák mladší
věnoval svůj program především
dětem.
Včera ráno alespoň na
chvíli konečně přestalo
FOTOGALERIE
pršet a přes husté mraklikni na
ky tu a tam dokonce
www.vecernikpv.cz
prokouklo sluníčko.
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návštěvníků víc,“ prohodila u pódia Milada
Jiří Pospíšil. „Jsou povaly“ první dvě řady z připraveného
Sokolová, náměstkyně
tu aspoň dvě řady, hlediště.
primátora statutárního
takže si spolu zazpí- Pavel Novák nakonec dvě desítky
města Prostějov.
váme, ať je nám tep- dítek skutečně rozezpíval i roztančil.
Představení Pavla Nováka přišli leji. A věřím, že to tady i roztančíme,“ A k tomu všemu se konečně na účinzhlédnout také primátor Prostějova obrátil se zpěvák na nejmenší děti, kující i návštěvníky naplno rozesmálo
František Jura a jeho první náměstek které společně se svými rodiči „oku- sluníčko.

před prázdným náměstím... „Jsou tu aspoň dvě řady,“

přivítal opět slabou návštěvu

řádně obleču,“ pronesla zpěvačka před
dětmi i jejich rodiči, kteří se pod pódiem
tetelili zimou. „Pojďte za mnou na pódium, ať nemoknete,“ vyzvala drobotinu

PROSTĚJOV Naprosté fiasko! Jinak
nádherné koncerty dechové hudby
Ištvánci a vzápětí také vystoupení
královehradecké popové skupiny
Memphis zůstaly takřka bez odezvy.
Představením vlastně neměl skoro
kdo tleskat...
V sobotu o půl druhé odpoledne vystoupili na pódium muzikanti a tanečníci dechové hudby Ištvánci ze Šardic. Na svých
nádherných krojích však měli členové dechovky zimní bundy, které nesvlékli ani
jednou během svého vystoupení. „Mluvila jsem s nimi, odmítají sundat teplé
zimní oblečení, protože je jim hrozná
zima. Je to strašná škoda, ale stejně se na
ně skoro nikdo nepřišel podívat. Mrzí nás
to strašně moc, udělali jsme pro přípravu
všech vystoupení maximum. Ale bohužel

Míši Sloukové, ale i ty, které děti znají
z televizní obrazovky. „Můj malý syn mi
ráno říkal, ať se nečešu a nemaluju, že to
stejně nemá cenu. Ale kázal mi, ať se po-
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Pro děti zazpíval také Pavel Novák

Zahřejeme se, zazpíváme si a zatančíme,“
dodala odvahu hrstce malých děvčátek
Míša Slouková.
Zazněly písničky pro nejmenší z dílny
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IŠTVÁNCI I MEMPHIS

PROSTĚJOV Prostějovské Velikonoce 2019 oficiálně začaly v sobotu
o půl jedenácté dopoledne Minishow
s Míšou Sloukovou. Sympatická mladá zpěvačka často a ráda vystupuje
s interaktivním programem pro děti
a na vystoupení na prostějovském náměstí se hodně těšila.
Už vloni na podzim v exkluzivním rozhovoru pro Večerník tato mladá dáma
prozradila, že i když s kapelou procestovala půlku světa, nejraději vymýšlí
vystoupení pro nejmenší drobotinu.
Také v sobotu připravila pro ty nejmenší
návštěvníky velikonoční slavnosti v Prostějově zábavný program. Bohužel déšť
a nepříjemná zima byly proti... Na vystoupení Míši Sloukové se přišla podívat
jen desítka malých děvčátek společně
s rodiči. „Jak vidím, jsme tady dnes jen
samé holky! Je nás málo, ale to nevadí.

Míša
Slouková rozehřála hrstku dětí
„Můj syn mi také říkal, ať se pořádně obléknu,“ rozesmála drobotinu zpěvačka

Michal
KADLEC
a Nikola
FILIPENSKÁ

pro Večerník

původní reportáže
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PROSTĚJOV Prostějovské Velikonoce vrcholily o víkendu poslechem dechovky Krumsíňanka, aby
vše uzavřelo duo Lucie Černíková
- Michal Bragagnolo, které zazpívalo známé melodie z muzikálů. Ani
u toho nemohl Večerník chybět.
Lucie Černíková a Michal Bragagnolo jsou známí především z muzikálů.
Šanci poslechnout si tuto proslavenou
dvojici měli Prostějované uplynulou
neděli odpoledne, i když počasí zrovna nepřálo. Sice už nepršelo, ale teplo
zrovna nebylo...
Dvojice zazpívala jedny z nejznámějších českých muzikálových písní
a měla úspěch, dostalo se jí bouřlivého potlesku. „Tohle se městu vážně
povedlo. Bylo to moc krásné, v okamžiku, kdy zpívala Lucie, jsem měla
husinu po celém těle,“ svěřila se Tereza
Smolová. „Bylo to vážně super, muzikálové písničky mám rád, mohl jsem
si je poslechnout, aniž bych musel jet
třeba do Prahy. Ocenil bych v letošním
letním programu více muzikálových
vystoupení,“ přidal další posluchač
Josef Strmý. „Michal Bragagnolo má
nádherný a hluboký hlas, ve kterém
by se utopila snad každá žena, mohla
bych jej poslouchat pořád,“ smála se
Iveta Bogárová. „Nejvíce se mi líbila
od paní Černíkové písnička Most přes
minulost, krásně se poslouchala, navíc
byla krásně namalovaná a oblečená.
Dokázala bych si ji představit v jakémkoliv muzikálovém obsazení, ale řekla
bych, že moc známá není. Já o ní vůbec nevěděla, že zpívá, kdyby tu dnes
nevystoupila,“ uvedla překvapená
Aneta Očadlíková.

DUO

muzikálové

uzavřelo

Prostějovské Velikonoce 2019

Naposledy zvítězily v prvním kole před
čtyřmi lety.
Letos Češky v 1. kole podlehly bez Kvitové, ale s Karolínou Plíškovou v Ostravě Rumunsku 2:3 a čeká je první baráž
od roku 2008. Tehdy se přes Izrael dostaly mezi elitu a od té doby získaly šest
titulů během osmi let. Otázkou je, zda se
bude skutečně sestupovat. Mezinárodní
tenisová federace totiž uvažuje o rozšíření soutěže od příštího roku na 16 družstev. Rozhodnutí padne během nadcházejícího French Open. „To neovlivníme.
My jsme tam od toho, abychom vyhráli
každé utkání a reprezentovali důstojně
a co nejlépe můžeme,“ konstatoval Pála.
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PROSTĚJOV Dlouhých patnáct let reprezentovala Lucie Šafářová Českou republiku ve Fed Cupu.
Hned pětkrát se radovala z celkového vítězství v týmové soutěži. Premiéru si odbyla v roce 2004 Tallinnu, kde nastoupila do čtyřhry po boku Michaely
Paštikové. Do roku 2018 v soutěži nastoupila k dvaceti mezistátním utkáním s bilancí 13:11 ve dvouhře a jako
skvělá deblistka paradoxně
0:3 ve čtyřhře. V Prostějově
fedcupovou kariéru uzavře.
„Týmové soutěže jsem vždy
měla ráda. A jsem spokojená,
že jsem mohla být členkou této extrémně
úspěšné generace.
Každý fedcupový týden

si vždy celý tým užil. Budu mít na soutěž krásné vzpomínky,“ říká loučící se tenistka.
Poctivá tenistka a velká bojovnice se postupem let propracovala do pozice základního stavebního kamene českého fedcupového týmu. Zažila zlaté časy, když se podílela na triumfech v letech 2011, 2012, 2014, 2015 a 2018.
Ve svém prvním finále v Moskvě prohrála obě dvouhry,
když nestačila na Světlanu Kuzněcovovou a prohrála
také s Anastasijí Pavljučenkovou. Vše si ovšem vynahradila o rok později před vyprodanou O2 arenou. V rozhodujícím duelu proti Srbsku vyřídila hned dvě bývalé
světové jedničky. První bod zařídila výhrou nad Anou
Ivanovičovou, přidala také rozhodující vítězství, když
smetla Jelenu Jankovičovou. Té povolila v celém utkání
pouhé dvě hry.
„Takovou kulisu jsem nikdy nezažila, takhle vypadá splněný sen,“ hledala v euforii slova po posledním míčku
Šafářová. „Byl to jeden z nejlepších zápasů mé kariéry,
cítila jsem se na kurtu neuvěřitelně,” dodala hrdinka finále, která se však sama jako zachránkyně necítila. Myslím, že je to týmová soutěž. Prostě jsme získaly tři body
a je jedno kdo. Zasloužily jsme se o to všechny.”
O dva roky později ve finále přinesla do kabiny důležitý bod, když přehrála Němku Angelique Kerberovou.
„Jsou to nepopsatelný pocity. Měla jsem slzy na krajíčku
a je to neuvěřitelná radost, ale doufám, že to není poslední titul,“ popisovala své pocity u trofeje pro vítězky
Šafářová.
Zatím poslední fedcupové utkání sehrála Šafářová loni
v únoru v rámci čtvrtfinále proti Švýcarsku. Šafářová
nastoupila po boku Barbory Strýcové, ale za rozhodnutého stavu prohrály s párem Bacsinszká - Teichmannová
6:1, 4:6, 8:10. Přidá ty úplně poslední zápasy v Prostějově?

* Baráž o účast v elitní skupině Fed Cupu se hraje tuto sobotu
a neděli v Prostějově * V týmu obhájkyň trofeje chybí trio omluvených hvězd Petra Kvitová, Karolína Plíšková i Kateřina Siniaková
* Překvapením je nominace loučící se Lucie Šafářové * Debut si
odbude dcera prostějovského rodáka Josefa Muchy, někdejšího
prvoligového fotbalisty a dnes trenéra * Novou jedničkou bude
vycházející hvězda Markéta Vondroušová * Výběr země javorového listu dorazí bez krásky Bouchardové i komety letošní sezóny
Andreescuové * „Jednoznačným favoritem jsou Češky,“ shodují se
experti i světový žebříček * Dnes přijede vlak plný reprezentantek
na nádraží do Olomouce * Tým čeká přijetí u krajského hejtmana
Ladislava Ošlejška * Na středu se chystá otevřený trénink pro školy
i autogramiáda * Losování proběhne v pátek na prostějovské radnici z rukou primátora Františka Jury * Vstupenky již nejsou k dispozici, hlediště NTC MORAVA bude po oba dva dny vyprodané
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yy Překvapily vás omluvenky nejlepších
tří hráček?
„Se všemi jsem se dohodl, že z různých
důvodů nenastoupí. Pro mě je to u všech
pochopitelné. I vzhledem k náročnému programu.“
yy Nečekaně je v sestavě Lucie Šafářové.
Jak se rodila její nominace?
„Když Lucka oznámila, že se v Praze bude
loučit s kariérou, zeptal jsem se jí: A co před-

PROSTĚJOV K budování nové generace českého tenisu vyzval před fedcupovým duelem proti Kanadě prezident
Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.
Tomu odpovídá nominace českého výběru, v němž chybí Petra Kvitová, Karolína Plíšková a Kateřina Siniaková. „I tak
máme silnou sestavu,“ míní kapitán týmu
Petr Pála (na snímku).

tím Fed Cup? Zamlouvalo se jí to. Umím si
představit, že její nominace je překvapením
také pro tábor soupeřek.“
yy Uvidí fanoušci tenistku, která dlouhá
léta hrála extraligu za Prostějov, na kurtu?
„Chce se porvat o to, aby nastoupila. Všechno zatím drží. Uvidíme, jak na tom bude těsně před baráží. Každopádně jsem velmi rád,
že neodmítla reprezentovat, protože může
mladým holkám hodně pomoct. Má obrovské zkušenosti.“
yy Fed Cup možná čeká rozšíření. Pokud
k němu dojde, nikdo ze světové skupiny
sestupovat nebude. Může to ovlivnit výkony tenistek?
„To určitě ne, změny ve Fed Cupu neurčujeme. Jsme tam od toho, abychom vyhráli každé utkání a reprezentovali důstojně, co nejlépe můžeme. Toho se budeme držet. Určitě
chceme vyhrát a tým na to máme.“

říká kapitán
PETR PÁLA
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Fed Cup
by BNP
Paribas 2019

Zkušená osmadvacetiletá kráska se v posledních letech výhradně
specializuje na čtyřhru
a na singlovém žebříčku nefiguruje. V minulých sezonách
si však ve dvouhře čtyřikrát zahrála
první kolo na grandslamech.

Narozena: 3. prosince 1990
WTA: 180. (čtyřhra)

FICHMANOVÁ

Sharon

Teprve šestnáctiletá
velká naděje kanadského tenisu. Už loni
vyhrála své první utkání na turnaji kategorie
International, když v Québecku využila divokou kartu od pořadatelů
a postoupila do druhého kola.

Narozena: 6. srpna 2002
WTA: 376.

FERNANDEZOVÁ

Leylah

Tenistka z Ottawy se
ještě nedostala do světové stovky a v sedmadvaceti letech se pohybuje až ve čtvrté stovce. Mnohem
úspěšnější je ve čtyřhře, kde se loni
vyšplhala až na sedmé místo. V mixu
dokonce vyhrála grandslamy.

Narozena: 1. dubna 1992
WTA: 387./15.
ve čtyřhře

DABROWSKÁ

Gabriela

Osmadvacetiletá rodačka z Toronta se
v kariéře dostala až
na 38. světového žebříčku WTA. Bylo to
v roce 2011, kdy si zahrála finále na
velkém turnaji v Memphisu. Úspěšnější je ve čtyřhře, kde je na patnácté
příčce.

Narozena: 16. prosince 1990
WTA: 204.

MARINOVÁ

Rebecca

pøedstavujeme
WÙP.DQDG\
SUREDU½z
s Èeskem
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„Na kurt chodíme vyhrávat,“
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ho fedcupového zápasu zatažená,“ vyloučil přerušení zápasů kvůli případné
nepřízni počasí Tejkal.
České tenistky se budou moci v souboji s Kanaďankami spolehnout na podporu fanoušků, o baráž je velký zájem.
„Je beznadějně vyprodáno, kapacita je
asi 1200 míst. Je skoro těžší sehnat vstupenku než do O2 arény. V Prostějově
jsou lidé zvyklí chodit na tenis,“ oznámil mluvčí reprezentace Karel Tejkal
a přidal i další informace. „Střecha bude
během celého fedcupového zápasu zatažená,“ prozradil.
Kanadu tenistky ve Fed Cupu porazily
ve všech šesti vzájemných zápasech.
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Největší úspěchy zatím získala v deblu,
kde s Kateřinou Siniakovou vyhrála grandslamovou Paříž
a Wimbledon a na Turnaji mistrů
byla loni ve finále. Letos se stále více
prosazuje i ve dvouhře.
Očima Petra Pály:
„Vyhrála teď turnaj v singlu, ale hlavně je druhou deblistkou světa. A právě čtyřhra může rozhodovat. Počítáme s ní jako s jistotou, po jejím boku
by se mohla objevit Šafina.“

Narozena: 18. 12. 1995, Brno
WTA: 156./2.
ve čtyřhře
TK PRECHEZA
Přerov

KREJÈÍKOVÁ

Barbora

Bývalá světová pětka, finalistka French
Open ve dvouhře
2015, bronzová z olympiády 2016
ve čtyřhře a pětinásobná vítězka
Fed Cupu. Nejenom těchto úspěchů dosáhla loučící se hráčka pořádajícího klubu.
Očima Petra Pály:
„Chce moc hrát a pomoct nám, může
to být naše zbraň. Pokud bude zdravotně v pořádku, může do některého
zápasu nastoupit. Zrušula účast na
kvalifikaci ve Stuttgartu.“

Narozena: 4. 2. 1987, Brno
WTA: 134./93.
ve čtyřhře
TK AGROFERT
Prostějov

ŠAFÁØOVÁ

Lucie

Na turnajích ITF získala jedenáct titulů
ve dvouhře. Je vítězkou juniorky na US
Open v roce 2014,
kde se loni dostala do hlavní ženské
soutěže
Očima Petra Pály:
„Marie hrála nedávno finále, stoupá
v žebříčku, je už těsně za stovkou.
Její forma roste, nominaci si zaslouží,
bude to pro ni další velká zkušenost.“

Narozena: 21. 7. 1998, Praha
WTA: 117.
TK Sparta Praha

Marie
BOUZKOVÁ

V loňském roce senzačně postoupila až do
3. kola US Open, letos
hrála hlavní soutěž na
Australian Open.
Otcem je bývalý fotbalista Sigmy
Josef Mucha, prošla prostějovským
tenisovým klubem.
Očima Petra Pály:
„Karolína umí zahrát skvěle proti velkým hráčkám na velkých turnajích.
Věřím, že vzestup výkonnosti to ukáže také v týmové soutěži.“

Narozena: 21. 8. 1996, Olomouc
WTA: 102.
I. ČLTK Praha

MUCHOVÁ

Karolína

Bývalá juniorská světová jednička. Na světovém okruhu vyhrála
jeden turnaj ve švýcarském Bielu, letos v Austrálii postoupila do semifinále ve čtyřhře. Oddílově
působí odmalička na Štvanci.
Očima Petra Pály:
„Na turnajích v Americe hrála skvěle.
Na nabídku okamžitě kývla. Kvůli Fed
Cupu se odhlásila z Lugana. Věřím,
že bude dobrou týmovou jedničkou.“

Narozena: 22. 6. 1999, Sokolov
WTA: 45./97. ve čtyřhře
I. ČLTK Praha

VONDROUŠOVÁ

Markéta

pøedstavujeme
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tenisu,“ konstatoval prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka,
na něhož navázal kapitán Petr Pála.
„Dohodl jsem se s Petrou Kvitovou,
Karolínou Plíškovou i Kateřinou
Siniakovou, že z různých důvodů
nenastoupí. Pro mě je to u všech pochopitelné,“ chápe omluvenky hvězd.
Hlavu však věšet nemusí. „I tak máme
silnou sestavu.“
Tým se bude opírat o Markétu Vondroušovou, 45. hráčku světového
žebříčku WTA. „Na turnajích v Americe hrála skvěle. Nabídku okamžitě
přijala, za což jsem rád,“ pochvaluje
si třiačtyřicetiletý stratég a dodává:
„Kvůli Fed Cupu se dokonce odhlásila z Lugana. Věřím, že bude dobrou
týmovou jedničkou. Její hra se lepší,
je konstantnější.“

Vůbec poprvé byly do Fed Cupu nominovány Karolína Muchová s Marií
Bouzkovou. „Karolína umí zahrát
skvěle proti velkým hráčkám na velkých turnajích. Marie hrála nedávno
finále, stoupá v žebříčku, je těsně za
stovkou,“ podotkl dobré výsledky
českých tenistek Pála. A nezapomněl
ani na Barboru Krejčíkovou. „Vyhrála
teď v singlu turnaj nižší kategorie, ale
hlavně je druhou deblistkou světa,“
připomněl.
Překvapivá je pak nominace Lucie Šafářové, která tak nakonec nezasáhne
do kvalifikace turnaje v německém
Stuttgartu. „Když Lucka oznámila, že
se v Praze bude loučit s kariérou, zeptal jsem se jí: A co před tím Fed Cup?
Zamlouvalo se jí to,“ líčil nadšeně Pála.
„Uvidíme, jak na tom bude. Když se
jí bude zdravotně dařit, tak nevidím
důvod, proč by nemohla nastoupit
do některého ze zápasů. Chce moc
hrát a pomoct nám, může to být naše
zbraň,“ je si vědom Pála, že překvapivou může být nominace zkušené reprezentantky také pro tábor soupeřek.
Kanada přijede bez největších opor.
V nominaci chybí někdejší finalistka
Wimbledonu Eugenie Bouchardová
(77. na žebříčku WTA), která si naordinovala vinou zdravotních problémů pauzu od tenisu. Kvůli zranění nedorazí ani vycházející hvězda Bianca
Andreescuová, přestože nejen český
kouč Petr Pála předpokládal, že 23.
hráčka světového žebříčku na Hanou
přijede. „Nominace Kanaďanek mě
překvapila. Je třeba se zhostit situace, že půjdeme do zápasu v roli favorita. Ovšem i tam musíme k zápasu
přistoupit maximálně zodpovědně,“
uvedl Pála s tím, že složení družstev
nemusí být ještě konečné. „Před pátečním losováním může každý kapitán udělat dvě změny, nebo někoho
přidat,“ připomenul.
V týmu kapitánky Heidi El Tabakhové tak bude jedničkou až 204. hráčka
dvouhry Rebecca Marinová, kterou
doplňují patnáctá deblistka světa
Gabriela Dabrowská (387. v pořadí
dvouhry WTA), Leylah Fernandezová (376.) a Sharon Fichmanová, která
nefiguruje v žebříčku dvouhry a v deblu je 180.
Sobotní zápasy začnou na centrálním
dvorci prostějovského tenisového areálu ve 13.30 hodin, v neděli se startuje
v poledne. „Střecha bude během celé-

Fedcupový tým ČR hostí o velikonočním

yyCo říkáte omlazené sestavě?
„Myslíme na budoucnost českého tenisu. Potřebujeme, aby
prostor dostávaly mladé hráčky.
Utkání proti Kanadě takovou
možnost nabízí. Hned
dvě tenistky budou mít
fedcupovou
premiéru.
S týmem bude také naše
velká naděje Linda Fruhvirtová, která bude dělat
sparing.“
yy Nejzkušenější tenistkou
výběru je Lucie Šafářová. Myslíte si, že se při svém loučení
s Fed Cupem představí na kurtu?
„Trénuje naplno, po Fed Cupu hraje
turnaj WTA v Praze. Rozhodovat
bude kapitán. Pokud bude ve formě,
půjde do utkání. Osobně bych byla
ráda, kdyby se rozloučila zápasem.
V Prostějově toho odehrála hodně,
jsme její mateřský klub. Bylo by to
stylové.“
yy Předpověď počasí nevypadá
špatně. Opravdu bude střecha zatažená během celého zápasu?
„Jiná možnost nebyla. Vše se muselo
vedení soutěže nahlásit ve velkém
předstihu, kdy podrobná předpověď ani nebyla k dispozici. A podle
reglementu Fed Cupu není možné
v průběhu utkání měnit podmínky
na dvorci.“
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yy Co říkáte tomu, že Prostějov
bude hostit takové reprezentační
utkání?
„Přidělení pořadatelství bylo pro
nás skvělou zprávou. Jsme tenisové město, přesto se u nás ještě Fed
Cup nehrál. Před lety jsme zde měli
daviscupový duel proti Rumunsku.
Bylo to ale v hale. Venku je tenis ještě
příjemnější, čeká nás skvělý víkend.“
(úsměv)
yy Máte pro tenistky připravený
i nějaký doprovodný program?
„Český tým pojede vlakem z Prahy
do Olomouce, kde hráčky přijme
hejtman Olomouckého kraje. Připravená je společná večeře v Národním
domě, los proběhne v naší krásné
radnici. Tenistky přivedeme do jiného prostředí, než běžně znají.“
yy Takže budou mít i jiné než tenisové zážitky?
„Chceme, aby se u nás cítily dobře.
Současně se snažíme ukázat alespoň
některé chlouby Olomouckého kraje a Prostějova. Bez podpory vedení
hejtmanství a radnice bychom tenis
dělat nemohli, vnímáme to jako možnost poděkovat oběma institucím
představením regionu tenisovému
světu. Za přízeň se chceme odvděčit
také doprovodnou akcí, kterou bude
otevřený trénink pro děti a mládež.
Takovou možnost obvykle nemají.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Poprvé v historii bude Prostějov hostit fedcupové reprezentační
utkání. Tenisový klub se na velký svátek pečlivě chystá a pracuje
na přípravě bezchybného průběhu duelu českých tenistek proti
Kanadě. „Všechno funguje. Národní tenisové centrum Morava je
připravené. Už se na zápas těšíme,“ říká šéfka prostějovských
tenisových projektů Petra Černošková.
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šestého dubna vydaly například po
březích Hloučely, do Vrahovic nebo
Krasic, jsme se jako spolek Přátelé města Prostějova také zapojili a uklidili část
břehu Romže, kde jsme pracovali na
úseku u společnosti SEMA nedaleko
Smržic. Ten je jednak hojně navštěvovanou rybářskou lokalitou, ale i často
terčem černých ‚skládeček‘. Za necelé
čtyři hodiny jsme sesbírali na dvacet
pytlů drobnějších odpadků, pneumatiky, dětskou autosedačku nebo střešní

V úterý 30. dubna v 16:00 hodin odstartuje program 19. ročníku Sletu čarodějnic v Plumlově. V kempu Žralok jej bude
pořádat Spolek Plumlovských nadšenců. A díky Večerníku máte šanci být u toho ZADARMO!
Krátce po 16:00 hodině uvidíte Čarodějnickou klaunskou show a nedlouho poté bude zahájen Zelínin čarodějnický víceboj,
v rámci něhož si budou děti moci zasoutěžit v několika disciplínách. V 17:00 vystoupí kapela Premier známá mimo jiné svým
hitem Hrobař. Od 18.30 hodin bude vyhlášena Miss malá čarodějnice. Od 20:00 vystoupí známá kapela Horkýže slíže, po jejím
koncertu bude následovat ohňová show a pálení čarodějnic. Celou akci zakončí vystoupení skupin KabátTribute a DneskaNe.
Připraven bude rozsáhlý doprovodný program a stánkový prodej.
Vstupné vyjde dospělé na 150 Kč v předprodeji a 200 Kč na místě. Děti do 14 let mají vstup zdarma. To můžete mít i vy, třebaže
jste čtrnácté narozeniny oslavili před notnou dávkou let.
Soutěž PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku probíhá ve dvou dějstvích. Jestliže odpovíte správně na níže položenou otázku, může
se hned pět vás těšit ze 2 kusů VOLNÝCH VSTUPENEK.

O
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zahrádku z Felicie. Co nás
však velmi překvapilo, tak byl pytel
s řadou sexuálních pomůcek,“ usmál se
hořce David Vančík, předseda spolku
Přátelé města Prostějova.
(mik)

VYHRÁLI JSTE LÍSTKY NA...?
ČARODĚJNICE S HORKÝŽE SLÍŽE

SMRŽICE V minulém vydání Večerník referoval o masové účasti
dobrovolníků z řad ochránců přírody
v rámci akce Ukliďme si Prostějov.
Zároveň jsme přinesli zprávu o neobvyklém nálezu erotických pomůcek
z okolí říčky Romže u Smržic. Objev nám nyní potvrdil sám předseda
spolku Přátelé města Prostějova, jehož členové u Smržic uklízeli...
„Stejně jako jiné skupinky dobrovolníků na Prostějovsku, které se v sobotu

èNGPQXÆURQNMW2ą¾VGNÆO÷UVC2TQUV÷LQXCRQUDÊTCNKXQMQNÊ4QOåGW5OTåKE
FX÷FGUÊVM[R[VNčQFRCFMč8LGFPQO\PKEJD[N[PCNG\GPÆGTQVKEMÆRQOčE
M[
ZHQVQ&CXKF8CPéÊM

31

byla deportována do koncentračních
táborů. Přeživší by se dali spočítat na
prstech dvou rukou.
Město Prostějov ve spolupráci se
spolkem Hanácký Jeruzalém a Muzeem a galerií Prostějov připravilo pro
obyvatele Prostějova jakousi „stezku“
po stopách židovské historie našeho
města. Brány někdejšího templu, dnes
známého jako Husův sbor, se otevřely
krátce před pravým polednem a symbolicky otevřely vlastní expozici. Překvapila hojná účast, mnohdy bylo ob-

PROSTĚJOV První zastávka spojená
se zahájením nedělní akce byla opravdu úspěšná. Množství lidí proudící
do kostela za židovskou historií města se jen stěží vešlo do Husova sboru.
O prohlídku byl takový zájem, že bylo
dokonce obtížné dostat se k informačním tabulím!
Již před pravým polednem mohli návštěvníci zavítat do Husova sboru, aby si
prohlédli, přečetli a načerpali první informace o židovské komunitě, jež tady dříve

sídlila. Prohlídce předcházelo úvodní slovo, které obstaral předseda židovské obce
Brno Jáchym Kanarek, Michal Šmucr,
předseda spolku Hanácký Jeruzalém,
Soňa Provazová, ředitelka prostějovského muzea a v neposlední řadě i Jana Gáborová, jež měla akci na starost.
„Jsem velice překvapen, že se vás dostavilo tolik a že jste si našli chvíli, abyste poznali historii našeho města. Všichni jsme
složili modlitbu za to, aby vysvitlo sluníčko, a podařilo se,“ zaznělo u úst Michala
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klikni na

FOTOGALERIE

VYCHÁZÌ
V ÔTERă
23. DUBNA

Šmucra k bedlivě naslouchajícímu obecenstvu. Prostřednictvím připravených
informačních tabulí s texty o historii a původními fotografiemi se přítomní seznámili s prostějovským ghettem. Mělo dvě
oddělené části. Ta větší zahrnovala počátkem 19. století čtyřicet čtyři obytných
domů, synagogu, nadační dům sloužící
k výuce, židovskou nemocnici a dům
modliteb a shromažďování (stará synagoga). Menší část ghetta se poté nacházela
ve Školní ulici a čítala dvanáct židovských
domů. I synagogy, duchovní centrum
židů, mají v Prostějově také svoji historii.
První synagoga byla v Prostějově založena v 15. století, další byla vybudována až
o sto let později. Byla v barokním slohu
a její „sousedkou“ byla až do počátku 20.
století synagoga Bet ha-mindraš. V roce
1904 byla zbořena stará synagoga a na
někdejším místě vyrostla nová, vysvěcená v září roku 1904. Během nacistické
okupace byl objekt úředně uzavřen a vydrancován. Po válce byla budova prodána
Církvi československé husitské, která dle
projektu olomouckého architekta Huberta Austa provedla radikální přestavbu
do nynější podoby Husova sboru.

Na samý závěr ekipa zamířila na starý židovský hřbitov kolem tehdejšího nadačního domu Gideona Brechera, významné osobnosti prostějovských dějin. Ten
byl prvním prostějovským židem, který
studoval na univerzitě chirurgii a porodnictví. Vedlejší dům zase kdysi obývala
Maud Michal Beerová, rodačka z Prostějova a autorka knihy Co oheň nespálil,
kde popisuje vzpomínky na rodinu, holocaust, pobyt v Terezíně a poválečný život
v Izraeli. Nyní už devadesátiletá dáma žije
v Tel Avivu, ale na rodný Prostějov stále
vzpomíná a sleduje aktuální dění v něm.

äKFQXUM¾ JX÷\FC X[UVCXGP¾ XG XKVTÊP÷
URQNGéP÷ U P÷MQNKMC FCNwÊOK RąGFO÷V[
LCMQQDéCPUMÚRTčMC\PGDQ\¾TWéPÊNKUVPC
MQNQ
(QVQ8GPFWNC2TQXC\QX¾

OPĚT V PROSTĚJOVĚ Zdravotní procházka obohacená poznáním památek

MOTOBURZA

PìÌðTÌ ĠÌSLO

tížné dostat se k informačním tabulím
s historickými fotografiemi zmizelého
židovského ghetta.
Projekt Brány památkám ještě nekončí. Na 27. dubna je připravena část
s názvem PROSTĚJOV DUCHOVNÍ. Zaměří se na prostějovské kostely
a kaple, kdy od dvou hodin do pěti
budou přístupné volným prohlídkám
kostel Povýšení sv. Kříže, kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Cyrila a Metoděje,
kaple sv. Anny a kaple sv. Andělů strážných. Hlavní program bude pak v kostele sv. Jana Nepomuckého a klášteře
Milosrdných bratří. Návštěvníci se mohou těšit na komentovanou prohlídku
bývalého klášterního kostela sv. Jana
Nepomuckého, poté na komentovanou prohlídku kláštera Milosrdných
bratří a od 15:00 čeká zájemce varhanní koncert Ondřeje Muchy, prostějovského varhaníka, který představí evropskou varhanní hudbu 17. a 18. století.

Návštěvníci téměř zaplnili Husův sbor

Židovská komunita byla po staletí součástí prostějovské kultury a významně
se podílela na rozvoji města. Smutný
osud ji ovšem potkal v období druhé
světové války, kdy většina obyvatel

Vendula
PROVAZOVÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Projekt Brány památek dokořán nabídl uplynulou
neděli své pokračování, tentokrát přišel na řadu program s názvem
PROSTĚJOV ŽIDOVSKÝ. Jak známo, město má bohatou židovskou
historii, první zmínky o obyvatelích tohoto původu pochází již ze
čtrnáctého století, o židovském osídlení se však dá mluvit až ve století patnáctém. Zájemci včerejší akce měli možnost poznat minulost
této komunity, významné osobnosti - kde žily a také kde byly pohřbeny. To vše bylo doplněné příjemnou procházkou po Prostějově
a čerpáním historických informací. U toho Večerník nechyběl...

dvoufázově dopoledne - odpoledne, a to na jedinou výjimku
v uzavřeném režimu. Tou bude
otevřený trénink pro školy, který
6287¨l1©27=.$352.2/2=1©
proběhne ve středu 17. dubna od
10:30 do 11:30 hodin. NásledoJAK SE JMENUJE JEDNA Z NEJZNÁMĚJŠÍCH PÍSNÍ KAPELY HORKÝŽE SLÍŽE?
A) MALÁ ŽUŽU
B) VELKÁ FRUFRU
C) STŘEDNÍ HUHU
vat bude v nedalekém Národním
sportovním centru autogramiáda. Svou odpověď pošlete na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „CARODEJNICE“. Můžete
BYLI JSME
Čtvrteční večer je vyhrazen spo- nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zaslat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se
U TOHO
lečenským povinnostem. V 19:45 dostavit osobně do sídla redakce v ulici Vápenice 19.
hodin dojde v restauraci Národního Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKA 18. DUBNA, 12.00 hodin. PRVNÍ PĚTICI VÝHERCŮ zveřejníme
v příštím čísle Večerníku, kde také najdete soutěžní OTÁZKU PRO 2. KOLO.
domu na slavnostní večeři s hejtmanem Olomouckého kraje Ladislavem Oklešťkem a primátorem Statutárního města Prostějov Františkem
Jurou. Hodinu po poledni v pátek 19.
dubna přijde na řadu losování, jehož
dějištěm bude prostějovská radnice,
-CåFÚMFQUGFQUVCNMVCDWNÊOUKUG\¾LOGORTQéÊVCNJKUVQTKKCRTQJNÊåGNFQDQXÆ
kam je naplánována druhá společHQVQITCHKG1XwGOPCVCOOCNÆORTQUVQTWVQD[NQP÷MF[XGNKEGQDVÊåPÆ
ná tisková konference. Víkendový

(QVQ8GPFWNC2TQXC\QX¾
vrchol týdne odstartuje v sobotu ve
13:15 hodin slavnostní zahájení na
centrálním dvorci NTC MORAVA,
kde se od 13:30 odehrají první dvě
dvouhry. V neděli 21. dubna vypuk- PROSTĚJOV Konání Motoristic- příslušenství, plaket, hraček, od- PROSTĚJOV Po přednášce v Husit- První zastávka byla u bývalé empírové zásada věhlasného muže, který tohle
ne program ve 12:00 hodin, hrát se ké burzy se v Prostějově již stalo znáčků, skleniček, vlaječek, firem- ském sboru se skupina vydala vydala synagogy a také Ehrenstammovy ško- zbudoval jako svůj památník. Založil
budou zbývající dvě dvouhry a závě- tradicí. Na tu další se můžete přijít ních cedulí, modelů autíček, vláčků, na procházku za poznámím tehdejší- ly. Na budově, kde sídlí Odbor dopra- ji proslulý znalec Tóry a náš učitel pan
rečná čtyřhra.
podívat na parkoviště před super- časopisů, plakátů a jiných sběratel- ho prostějovského ghetta. U každého vy Magistrátu města Prostějova, byli Feith Ehrenstamm roku 574 podle mamarket Tesco v Prostějově–Držo- ských kousků? Máme pro vás řeše- domu Jana Gáborová řekla několik přítomní upozorněni na nápis, jenž lého letopočtu (rok 1814). Pro budoucí
vicích v sobotu 20. dubna od 8:00 ní! Můžete je nabídnout a udělat ra- zajímavostí o tehdejším využití dané zrestauroval Marek Peroutka. Ve spo- generace zanechal nadaci, zmíněnou v
hodin. Pokud jste tedy fanoušky dost ještě někomu jinému,“ vzkazují budovy. Nejčastěji se objevovalo lupráci s centrem judaistických studií jeho závěti a zveřejněnou v den úmrtí
historie a starších věcí, určitě pořadatelé z Hanáckého auto moto jméno Feith Ehrenstamm, židovský z Olomouce byl text přeložen. „Nábo- roku 588 malého letopočtu (1827),“
přijďte omrknout, jestli by se vám veterán klubu v AČR Prostějov. Při- továrník a podnikatel. Večerník šel ženství a morálka jsou pilíře světa, bez prozradila znění po překladu z hebrejštimísto
aktivita
něco odsud nehodilo, případně jít ovšem mohou i prodejci starožit- krok za krokem s celou skupinou....
nichž je štěstí jen bezcenná pára. To byla ny Jana Gáborová.
zda byste nemohli sami někomu ných předmětů, historických zbraní
Cesta skupiny pokračovala do původ1NQOQWEJNP
RąÊLG\FHQVQDTÊHKPMPCRGTÐP÷
prodat to, co už se vám nehodí.
ního ghetta, kterému se říkalo Špalíček.
a vůbec čehokoliv, co se týká histo-TCLUMÚ×ąCF
RąÊLG\FQX¾VKUMQX¾MQPHGTGPEG
FOTOGALERIE
Motoristická burza je zaměřena pře- rie. „I zdánlivě nepotřebné maličKaždá budova v Demelově ulici má
klikni na
www.vecernikpv.cz
EGPVTMWTV
QVGXąGPÚVTÆPKPMRTQwMQN[
devším na prodej náhradních dílů kosti v jakémkoli stavu, tedy i velmi
svůj židovský příběh odrážející se nejen
BYLI JSME
05%
CWVQITCOK¾FCéGUMÆJQVÚOW
na historická vozidla, popřípadě špatném, mohou mít pro sběratele
v architektuře. První židovský dům FeiU TOHO

RTQF÷VK\GwMQN
celé automobily, motocykly či jízdní velkou cenu!“ upozorňují.
tha Ehrenstamma měl dvě patra, uvnitř
kola. Vítáno je též veškeré příslušen- Výstava pro prodejce začíná už
se nacházela Ehrenstammova továrna.
0¾TQFPÊFčO
5NCXPQUVPÊQHKEK¾NPÊXGéGąG
ství včetně nářadí, autokosmetiky, v 7:00 hodin a končí ve 12:00 hodin!
Další upozornění se týkalo filozofa Ed
UGVM¾PÊURTKO¾VQTGO
plaket, odznáčků, dobového obleče- Pro informace či jakoukoliv domlumunda Husserla. Díky ředitelce Muzea

CJGLVOCPGOX
ní a podobně. Najdete tam ale i další vu třeba ohledně prodeje, či příjezdu
a galerie Prostějov bylo umožněno naTCFPKEG2TQUV÷LQX 1HKEK¾NPÊNQUQX¾PÊ
různé předměty spjaté s historií od kontaktujte pořadatele burzy Pethlédnutí do podkroví domu s expozicí

CP¾UNGFP¾VKUMQX¾
časopisů po hračky.
věnovanou právě tomuto muži čítající
ra Studeného na telefonním čísle

MQPHGTGPEG
„Potřebujete se zbavit pro vás sta- 602 824 254. Vstupné činí 30 korun
několik židovských předmětů jako žirých a nepotřebných náhradních na osobu pro návštěvníky a prodejce,
dovská hvězda, náhrobky původního
EGPVTMWTV
UNCXPQUVPÊ\CJ¾LGPÊ
EGPVTMWTV
\CJ¾LGPÊRTXPÊFXQWJT[
dílů, či snad celých vraků starých 20 korun dáte za místo pro automožidovského hřbitova, váza. Právě ta byla
&CX NKFÊ UG RTQEJ¾\GN QDNCUVÊ DÚXCNÆJQ åK
FQXUMÆJQIJGVVC\CFQRTQXQFWRTčXQFM[P÷
automobilů a motocyklů, jízdních bil a 20 korun za místo pro vozík.
zachráněna ze starého židovského hřbi,CP[)CDQTQXÆ
(QVQ8GPFWNC2TQXC\QX¾
EGPVTMWTV
\CJ¾LGPÊRTXPÊFXQWJT[
kol, koloběžek, šlapacích autíček,
tova z hrobu Edmunda Husserla.
(tem)

PROSTĚJOV Už jen pár hodin chybí do okamžiku, kdy se Prostějov
stane středem pozornosti českého
tenisu. Pořádání fedcupového utkání není pouze otázkou samotného
víkendu, kdy se hrají zápasy, ale plný
je program celého týdne. Celý tým
tak stráví na Hané všech sedm nejbližších dnů. Co zajímavého je čeká?
Příjezd českého fedcupového výběru je naplánován na dnešní poledne.
Vlak SC Pendolino by měl dorazit na
hlavní nádraží do Olomouce v pondělí 15. dubna dle jízdního řádu v 11:43
hodin. Hned na nástupišti budou
přivítáni hejtmanem Olomouckého
kraje a na peróně proběhne také fotomítink. Právě do sídla Krajského úřadu v nedaleké ulici Jeremenkova 40 se
výprava přesune, aby ve zhruba 12:15
hodin proběhla v zasedací místnosti
budovy první společná tisková konference. Odpoledne by mělo dojít na
úvodní trénink v Prostějově, kam se již
tenistky přesunou automobily.
Přípravné jednotky budou v areálu
NTC MORAVA Za Kosteleckou
ulicí následně probíhat každý den

říká před tenisovým svátkem a hráčky se setkají
Petra ČERNOŠKOVÁ
ismístnímidětmi

„Čeká nás skvělý víkend,“ Tým přijede vlakem

České tenistky budou příslušnost
k elitní skupině Fed Cupu obhajovat
ve složení Markéta Vondroušová,
Karolína Muchová, Marie Bouzková,
Lucie Šafářová a Barbora Krejčíková. Před losováním zůstane na jednu
z hráček pozice náhradnice. Tato nominace byla oznámena na středeční
tiskové konferenci v Praze. „Je nutné
budovat novou generaci českého

Ladislav
VALNÝ
za přispění
Petra Kozáka

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Díky úspěchům místního klubu a pořadatelství
největšího mužského turnaje se o Prostějovu mluví jako o hlavním městě českého tenisu. Česká reprezentace zde však naposledy hrála v roce 2001, kdy se v hale Sportcentra DDM mužský
daviscupový výběr po vítězství 3:2 nad Rumunskem udržel ve
Světové skupině. Po osmnácti letech se na Hané představí také
reprezentace žen, když obhájkyně trofeje požene ve fedcupovém střetnutí s Kanadou v cestě za záchranou vyprodané hlediště NTC MORAVA v areálu Za Kosteleckou ulicí. Hrát se bude
v sobotu 20. a v neděli 21. dubna.

Pondělí 15. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

27,&.ë&+320Ď&(. byl PLNÝ PYTEL! %UiQ\æLGRYVNëFKSDPiWHN]DXMDO\
TENISOVă NÁROĢÁK SE VRACÌ (5„Velmi
nás to pøekvapilo,“ pøiznal David Vanèík PQRKRRE\YDWHOQHMHQ3URVWĚMRYD

letos milujeme
slavíme vecerník
á
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ODDECHOVÝ ÈAS
Milé čtenářky
a milí čtenáři,
psrdečně vás vítám
u dubnového dílu
oblíbené tematické strany, která
je věnovaná něžnějšímu pohlaví.
Dámy, udělejte si
tedy pohodlí, vezměte
si k sobě sklenku vody
nebo čaj, zákusek, salát či
co hrdlo ráčí a podívejte
se, co jsem si pro vás připravila. Představíme vám
naši čtyřiačtyřicátou vítězku PROMĚNY IMAGE, naše dvorní
kosmetička vám poradí, jak zatočit
s akné a tradičně je pro vás připraven
další díl cvičení. V neposlední řadě si
něco dobrého upečeme.
Veselé a sluncem prozářené
dny přeje Aneta Křížová

Motto na tento týden:
„Nevyčítej životu, co ti nedal,
uč se oceňovat, co ti dal.“ Seneca

UR]KRYRUVH]DMÊPDYRXRVREQRVWÊ

PRO TĚLO
I DUŠI

mechanicky odstraňovat,“ radí kosmetička
PROSTĚJOV Péče o pleť není nikdy dost a tak se Večerník vydal
na kus řeči s kosmetičkou Hanou Ondrejovou (na snímku) ze Studia H v Rejskové
ulici. Tato sympatická dáma
se stará i o účastnice našeho
seriálu PROMĚNA IMAGE,
které pravidelně líčí a provádí
potřebnou kosmetickou péči.
V následujícím rozhovoru jsme se
zaměřily na akné, jeho tvorbu i nejúčinnější prostředky k odstranění.
yy Akné netrápí jen náctileté,
ale mnohdy se nevyhýbá ani pleti starších žen i mužů. Jak vůbec
vzniká?
„Akné je vlastně zánět mazových
žláz, podílí se na něm více faktorů
- nerovnováha hormonů, které podporují tvorbu kožního mazu a ucpávají póry, takzvané komedony, a zá-

I

V

nět, jenž na pokožce vytváří zanícené,
až bolavé pupínky, množí se tam bakterie. Příčinu můžeme hledat ve způsobu stravování, ve špatném trávení,
v přílišném množství cukru ve stravě,
silným faktorem je i stres, nedostatek
pohybu a jedno k druhému. Známe
i jiné typy, například profesionální
akné, tam na pokožku působí oleje,
dehty, chlór, jód, brom a podobně...“
yyV případě, že přestane pomáhat
běžně dostupná kosmetika, tak je
mnohdy doporučován chemický
peeling nebo mezoterapie. Jak pracují tyto metody?
„Chemický peeling je skutečně vhodný doplněk léčby akné, otevře ucpané
póry, pleť se vyčistí, zmírní se i mazotok. Z povrchu kůže se odstraní
vrchní vrstva a je nahrazena novými

buňkami. Mezoterapie také
nastartuje v pleti tvorbu nových povrchových buněk.
Zapracovávané přípravky
snižují tvorbu mazu, odstraňují odumřelé buňky
a bakterie. Pleť se efektivně regeneruje a výsledek je viditelný.“
yy Odstraní chemický peeling
nebo mezoterapie i jizvy po akné?
„Zmizí po nich vrchní vrstvy pokožky, tím se pokožka stane hladší
a jemnější. Aktivuje se totiž kolagen
a elastin, pokožka se regeneruje
a tím se zmírňují také jizvy i barevné
skvrny, které při akné vznikají. Navíc
se sjednotí odstín kůže. Samozřejmě
to představuje několik zákroků dle
stavu pokožky klienta, ale už po první aplikaci je znatelné zlepšení.“

4 !
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S PROMENOU
minule - zde máme domácí výherkyni z Prostějova. A jde o speciální
klání, které s sebou nese jedno významné jubileum...
Jsou tomu totiž právě krásné čtyři
roky, co se v dubnu 2015 objevil na
stránkách nejčtenějšího regionálního
týdeníku exkluzivní projekt PROMĚNA IMAGE. Jeho duší je od počátku
externí redaktorka Večerníku Aneta
Křížová, která si jej vzala natolik za
svůj, že se v těchto dnech připravuje
už čtyřiačtyřicátý díl. Patronka Servisu pro ženy se o proměnu stará od
A do Z, promýšlí každý detail a je zřejmé, že za celým týmem stojí spousta
práce. I když v tomto případě nejde
tak úplně o to pravé slovo... „Proměna
pro nás představuje spíše poslání, do
kterého jdeme vždy s obdivuhodným
nasazením a energií,“ usmívá se při
ohlédnutí za uplynulými čtyřmi lety

LIV.
DÍL

Hana Ondrejová

SLAVIME

A je tady další díl jedinečného seriálu PROMĚNA IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Kdo
o tomto projektu ještě neslyšel, tak
vězte, že s pomocí profesionálního
týmu měníme vzhled mužů i žen,
ale také celých párů. Nejde přitom
jen o pouhou změnu vizáže, ale
ruku v ruce také o vnitřní proměnu
a dodání sebevědomí. Za zmínku
stojí, že všechny dosavadní proměny dopadly skvěle, přičemž každá
z nich byla něčím výjimečná. Jak
jsme již několikrát uvedli, těší nás,
že projekt získává čím dál víc na popularitě a jeho věhlas dávno přesáhl hranice Prostějovska. Měli jsme
tady vítězky z Olomouce, Vyškova,
Ostravy či Prahy, dokonce za námi
neváhala přijet dáma až ze Slovenska. Ve dvou případech jsme měnili celé páry. Tentokrát - stejně jako

CVIČENÍ

„Pupínky na dekoltu by se neměly
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sympatická slečna. Ale teď už pojďme
k další vítězce.
Ve čtyřiačtyřicáté PROMĚNĚ
IMAGE, která nese přívlastek „APRÍLOVÁ“, tentokrát přivítáme pětadvacetiletou Pavlu Havlíčkovou z Prostějova.
Kdo zaregistroval březnové klání, tak
ví, že jsme měnili Libuši Havlíčkovou
a podobnost jména není v tomto případě náhodná. Dubnový díl totiž pro
sebe uzmula dcera předchozí vítězky!
Ta byla z nové vizáže své maminky natolik nadšená, že se rozhodla do našeho
projektu taktéž přihlásit a k velkému
údivu všech měla ihned štěstí, když
byla z pětice kandidátek vybrána právě
ona. „Mamince to strašně slušelo, váš
tým odvedl úžasnou práci a moc bych
si přála, aby mě také někdo proměnil
a já vypadala jinak. Aby mi vůbec někdo poradil, co mi sluší. Podstoupit
takový den je, myslím, sen mnohých

z nás, tak třeba mi to vyjde,“ zněla slova
z přihlášky Pavly Havlíčkové. A vyšlo,
stačilo opravdu nelenit, přihlásit se
a projít sítem dalších zájemců.
„Jsem velice ráda, že jste mě vybrali, už se
moc těším. Neskrývám zvědavost, co se
mnou provedete,“ směje se. Na svoji adresu prozradila: „Mám přirozeně kudrnaté vlasy, které si místy žehlím. Líčím
se sama, nosím úplně vše, tedy od sukní
a šatů po kalhoty a halenky... Těším se na
každou část proměny a také na poradenství i tým profesionálů.“
A jak tráví naše vítězka svůj volný čas?
„Ráda chodím do kina, nebo jen tak posedět s přáteli, ale také jezdíme na různé
výlety,“ uvedla v rozhovoru Pavla Havlíčková, na kterou čeká již dobře známá
procedura. „Může se přichystat na parádní den ve znamení legrace a dobré
nálady, spoustu invence, špičkové péče
od našich odborníků a také určitě na

R ecept pro vás
Ingredience
1
½
1
1
¼
1

hladké mouky
bílého jogurtu
vejce
lžíce cukru
krupice
lžičky soli
lžička prášku
do pečiva
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V tomto okénku se budeme dnes
již po čtyřiaapadesáté společně
věnovat různým harmonizačním, relaxačním, ale i posilujícím
či rehabilitačním a kompenzačním cvičením. K tomu, abychom
předešli bolestem zad, kloubů,
blokádám a dalším nešvarům, je
potřeba pravidelný pohyb. Pokud však již k nějakému narušení
nejen v oblasti zad, páteře, kyčlí
dojde, je potřeba se problematické partii pravidelně věnovat.
Dnes se zaměříme na cviky pro
uvolnění ramen, lopatek a krční
páteře. Pojďme na to...

yy Poraďte čtenářům, jak si poradit s akné na dekoltu nebo na zádech?
„Na těchto místech vyžaduje stejné
ošetření jako na obličeji. Dá se použít
jak chemický peeling, tak i mezoterapie, důležité je domácí každodenní
čištění pokožky. Musíme ale dávat
pozor na příliš velké vysušování některými přípravky, které vedou k nadměrné tvorbě mazu. Samozřejmě by
se neměly pupínky nijak mechanicky
odstraňovat, aby se zánět nerozšiřo1. Nejdříve si klekneme na kolena
val v podkoží dál.“
a opřeme se o paty a natáhneme
ruce na nějakou pomůcku, u které
nebudeme mít příliš prohnutá ani
kulatá záda. Ruce máme od sebe na
šířku ramen (viz. foto). Nyní se od
břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od
břicha do žeber, kde máme pocit,
že se žebra otevírají doširoka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.

2. Nyní spustíme hlavu dolů, ruce
ohneme v loktech a spojíme prsty
a dlaně opřeme o záda a držíme
alespoň dvacet sekund (viz. foto),
pak ruce a hlavu vrátíme zpět do pů(QVQCTEJÊX2*CXNÊéMQXÆ
vodní polohy. Cvik účinně otevírá
zážitek, který jen tak každého nepotká. Já ramena a uvolňuje krční páteř. Opai celý tým se již nyní moc těšíme, až udělá- kujeme ho třikrát za sebou.
me radost další vítězce, protože to je jeden
z hlavních důvodů, proč pro vás proměny
pořádáme,“ prozradila před odhalením další
vítězky seriálu PROMĚNA IMAGE Aneta
Křížová.
Jak to všechno dopadne? To se dozvíte
v pondělí 29. dubna, kdy se můžete těšit na reportáž a video z aprílové PRO3. V dalším cviku
MĚNY IMAGE. Nezapomeňte také
se postavíme rovsledovat internetové stránky www.ve- ně, nohy máme
cernikpv.cz a rubriku Servis pro ženy, na šířku kyčlí, ruce
kde najdete videa i fotografie z našich uvolněné a dýcház předchozích proměn. A nejen to...
me zhluboka (viz.
foto). Nyní se od
břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od
břicha do žeber,
kde máme pocit,
že se žebra otevírají do široka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.
4. Poté spojíme ruce za zády
a propleteme prsty. Lehce se uvolníme v kolenou a pak se prohneme v pase hlavou směrem k zemi
a ruce natáhneme před sebe (viz.
foto). V této poloze se pětkrát
nadechneme a vydechneme. Cvikem uvolňujeme opět oblast ramen a také lopatek.

19041210447

Postup
Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Velikonoční hrníčkové recepty, který si můžete koupit na stáncích tisku.

A já už se zase těším na příště!
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EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Od podzimu loňského roku funguje v Prostějově
další házenkářský klub, v tomto konkrétním případě zaměřený
čistě na mládež. Jmenuje se SK HFP (Házená Fair Play) Prostějov
a vznikl v září 2018 s jasným záměrem. „Chtěli
jsme založit oddíl, ve kterém by děti mohly začít s házenou a pokračovat v ní napříč všemi
PÀ=?
mládežnickými kategoriemi bez nutnosti pře?H;
íN
ßN
cházení do jiného klubu,“ vysvětlili společně
L;Hí
MN
předsedkyně HFP Petra Křupková a organizační
47
pracovník SK Miroslav Zacpal.

Lékaø VK Navrátil

u fotbalové
repre dívek
PROSTĚJOV Dlouholetý člen
realizačního týmu volejbalistek
VK Prostějov – lékař ženského
áčka tohoto oddílu Pavel Navrátil – si znovu na chvíli odskočil do
jiného sportu. Konkrétně k fotbalu, kde byl coby doktor součástí
výpravy reprezentace dívek České republiky U19 na kvalifikačním turnaji v Německu o postup
na Mistrovství Evropy 2019 této
věkové kategorie.
„Holky v prvním zápase perfektním výkonem porazily Rakousko
2:0, ale druhé utkání proti domácím dopadlo i přes dlouho příznivý
průběh jako třicetiletá válka. Vedení
1:0 se změnilo v konečný výsledek
1:5, navíc se několik hráček zranilo
a dvě musely do nemocnice. Jedna
s úrazem kolena, druhá si tam kvůli
otřesu mozku pobyla dva dny,“ přiblížil Navrátil.
„Do třetího duelu s Řeckem tak
trenéři nasadili všechno, co šlo, nakonec střídala i druhá brankářka do
pole. Vítězství 2:0 proto bylo hrdinským činem, který osobně sledoval
také kouč žen ČR Karel Rada. Holky tvořící skvělý kolektiv zasloužily

SONDA

MARKA
SONNEVENDA

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

obrovskou pochvalu za maximální
nasazení, zvlášť před středeční maturitou,“ zdůraznil Navrátil.
Brzy po závěrečné fotbalové bitvě
odcestoval s rodinou kapitánky národního výběru autem do Liberce
za ženami vékáčka, jež se na severu
Čech právě chystaly na třetí díl semifinálové série extraligy. „Ještě jsem
stihl závěr předchozího utkání mužů
Liberec – Kladno. Na tribuně se mi
povedlo popřát k nedávným osmdesátinám Josefu Smolkovi staršímu
a pak už jsme si všichni členové prostějovského tábora krásně užili parádní triumf našich děvčat. Cesta domů
týmovým autobusem VK následně
proběhla už v klidu,“ dokončil Navrátil s úsměvem popis své úspěšné
anabáze.
(son)
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Foto: archiv SK HFP
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PROSTĚJOV První ze dvou tzv.
„anglických“ týdnů čeká všechny
účastníky Fortuna:národní ligy
v předvelikonočním týdnu. Prostějovští fotbalisté budou hrát nejprve
netradičně v úterý 16. dubna proti
Sokolovu, v sobotu 20. dubna se pak
představí na hřišti Pardubic. Zadání je jasné, doma porazit Sokolov
a případně přivézt nějaký ten bodík
z města perníku.
Sokolovu mají Hanáci oplácet těžkou
podzimní porážku 0:3 ze zápasu, který
se jim na západě Čech vůbec nepovedl.
Před dvěma lety v prvním jarním kole
Baník porazili 1:0 brankou Sečkáře
a právě tento jediný zápas to vypadalo,
že by snad i mohli pomýšlet na záchranu.
Sokolov přišel přes zimu o čtyři hráče,
přičemž Jakubov se vrátil zpět do slavnějšího Baníku na Moravě, Vašíček do
Sigmy a Ševčík hostuje právě v dresu
Prostějova. Přišli Holek jako volný hráč
a Novák z Mladé Boleslavi.
Západočeši zažili stejně mizerný vstup
do jarní části jako eskáčko. V prvních
čtyřech zápasech nebodoval, prohrál
postupně v Hradci Králové, doma
s Varnsdorfem, v Jihlavě a především
doma s Chrudimí, což bylo hodně
nečekané a tato porážka asi nejvíc mrzela. První bod vydolovali baníkovci
na Žižkově a o víkendu porazili doma
Třinec nejtěsnějším rozdílem 1:0. Do
utkání nastoupili Belaň – Mejdr, Čihák,

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Po šestnácti letech své obnovené existence sklidil basketbalový
oddíl TJ OP Prostějov nejsladší
plod dlouhodobé koncepční práce
s vlastními odchovankyněmi a postoupil do 1. ligy, tedy druhé nejvyšší tuzemské soutěže!

Ševčík, Dvořák II. – Machek, Glaser –
Štípek (86. Ruml), Novák (78. Beránek), Liener (73. Hlavatý) – Vávra.
Na utkání v Pardubicích nevzpomíná
rád asistent trenéra Petar Aleksijević,
který byl nucen před dvěma lety střídat
již po čtvrthodině brankáře Neorala po
dvou hrubých chybách znamenajících
dostatečný náskok domácích, kteří jeho
tým smetli 5:0. Na podzim se oba soupeři rozešli smírně 2:2, když eskáčko ve
druhém poločase dohánělo dvoubrankové manko.

Ani Pardubice si nemohly na jaře příliš
výskat vyjma jednoznačného zápasu
s Třincem. Ve Varnsdorfu, Chrudimi
a doma s Vlašimí pouze remizovaly,
v Českých Budějovicích odevzdaly
všechny body. O víkendu přetlačily
Pardubice poslední Viktorku Žižkov
těsně 2:1. Na důležitém vítězství se podíleli Letáček – Prosek, Šejvl, Piroch, T.
Čelůstka – Jeřábek – A. Fousek (46. Sokol), Solil, Tischler, Mužík (80. Kovář)
– P. Černý (80. Lee).
Je zřejmé, že se v obou zápasech prostřídá větší množství hráčů, přičemž důraz
bude klást trenér Oldřich Machala na
domácí utkání se Sokolovem. Tam mu
ovšem bude na stoperu opět chybět
zkušený Janíček, který v Ústá nad Labem opět viděl červenou kartu a čeká
jej nucená pauza.
Úterní střetnutí 23. kola
Fortuna:Národní ligy začíná v areálu SCM Za Místním nádražím
v 17:00 hodin, sobotní duel v Pardubicích má naplánovaný výkop
(tok)
v 10:15 hodin.
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DOBRÁ POZICE PRO ÔTOK NA KOV

CO DOKÁþE LÁSKA KE SPORTU?

JEDNA VLAŠTOVKA JARO NEDħLÁ

Sice zpovzdálí, ale velmi pozorně jsem sledoval boj
basketbalistů BK Olomoucko v nadstavbové části
Kooperativa NBL mužů 2018/19 o co nejvýhodnější
výchozí pozici pro play-off vrcholícího ročníku elitní
tuzemské soutěže.
Vynikající forma sice Hanákům nevydržela až do
konce skupiny A1, v jejím závěru utrpěli několik nepříjemných porážek. Přesto však uhájili natolik dobré
postavení, které se zdá být – vzhledem k okolnostem
– poměrně slibné pro atak na některou z medailí.
Podle vývoje nadstavby mohli svěřenci Predraga Benáčka ve čtvrtfinále reálně narazit na tři možné soupeře, z nichž právě výsledné Pardubice se zdají být teoreticky nejschůdnější. Nebezpečné Opavy se při její
rostoucí formě každý obával, Děčín zase békáčku moc
nesedí svým silovým i extrémně tvrdým pojetím.
Důležité rovněž je, že v případě postupu do semifinále
se tým hrající v Prostějově zřejmě vyhne nymburskému suverénovi a vyzve nikoliv nepřekonatelné Svitavy, případně některého z dalších, kvalitativně srovnatelných protivníků. I senzační průnik do finále tedy
stále zůstává ve hře. Nejdřív je ale potřeba zvládnout
Beksu.

Po minulé sezóně to s prostějovskými nohejbalisty
nevypadalo zrovna valně. Během loňského ročníku
první ligy často dávali složitě dohromady sestavu, logicky pak častěji prohrávali, než vítězili. A šesté místo
v osmičlenné soutěži bylo vcelku logickým vyústěním.
Navíc bylo předem téměř jasno o zimním odchodu
dvou až tří důležitých hráčů, což by bez přivedení
patřičné náhrady vážně hrozilo pádem o patro níž.
Naštěstí má oddíl Sokola I trenérského doyena i obrovského nadšence do tradičního českého odvětví
Richarda Beneše.
Ten vzdor rostoucímu věku nijak neztrácí lásku ke
svému milovanému sportu, nechybí mu ani energie
a chuť. Proto se do toho pořádně obul, aby zajistil adekvátní posílení. K návratu na soutěžní scénu přesvědčil
špičkové bratry Ladislava a Lukáše Pírkovy, přivedl
i další dvě kvalitní akvizice Tomáše Svobodu a Petra
Deutsche.
Všichni nohejbalisté včetně Beneše přitom hrají či
funkcionaří úplně zadarmo ve svém volném čase. Tím
větší odměnou teď kouči i jeho svěřencům je, že obměněný kolektiv výborně funguje a dvěma úvodními
triumfy útočí na čelo prvoligové tabulky.

Nadmíru rozpačitou odvetnou část sezóny zatím
prožívají fotbalisté 1.SK Prostějov. Ze šesti jarních
duelů Fortuna:Národní ligy 2018/19 bodovali jedinkrát (byť to stálo za to) a pohybují se těsně nad
hranou dvou sestupových příček.
Leccos lze samozřejmě svést na těžký los, kdy hanácká ekipa narazila v polovině dosavadních utkání na
velké favority a pokaždé jim podlehla (doma České
Budějovice 0:1, venku Hradec Králové 0:3, venku
Brno 0:1). V ostatních zápasech však vyzvala minimálně srovnatelné protivníky – a ani tahle konfrontace nedopadla příliš dobře.
Zarazil hlavně vstupní debakl 1:4 na Žižkově hned
po zimní přestávce. A ještě nepříjemnější je, že po působivém probuzení z rostoucí krize prostřednictvím
smetení Znojma 5:1 okamžitě následovala další bolestná porážka, tentokrát 1:2 v Ústí nad Labem.
F:NL je samozřejmě silná soutěž, výhry se v ní nerodí
vůbec snadno. Tím hlasitěji bych však zopakoval svůj
nedávný apel z této rubriky týkající se nutnosti nalezení důvodů, proč to posílenému eskáčku pořád
nejde podle představ. Jinak se ani prostá záchrana nemusí podařit.

DEBAKL:
Černý večer potkal prostějovský
sport uplynulý pátek. Hodně nadějí
bylo vkládáno do postupu prostějovských volejbalistek do finále extraligy
i vzestupu druholigového eskáčko.
Nepovedlo se bohužel ani jedno...
ĠÌSLO:

1

Český tenis má od dnešního dne
novou jedničku. Přestože výkony
nikterak nezáří, posune se v čerstvém vydání žebříčku ATP Tour
do role tuzemského lídra Jiří Veselý. Stane se tak po dalším poklesu
Tomáše Berdycha.
VăROK:

ÅJEŠTħ TEĢ
MI BUŠÌ
SRDCE...“
Nohejbalový trenér Prostějova
RICHARD BENEŠ prožíval
sobotní prvoligové derby
v Přerově hodně intenzivně.
KOMETA:

PETR ZAPLETAL

Foto: internet

Mostkovický kanonýr se na druhou
půli nedělního zápasu v Želatovicích
dobře naladil a čistým hattrickem
otočil skóre nepříznivě se vyvíjejícího
utkání. Třemi brankami si tak dal ten
nejkrásnější dárek k pátečním 31. narozeninám.
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KORFBALOVÁ DOBA BRONZOVÁ SK RG PV ZAVRŠENA
Další republikový kov této hodnoty pro mladší žáky

PROSTĚJOV Klubovou sezónu českého korfbalu uzavřel takřka výhradně bronzové sezóny všichni včetně střídajících zahrá-

Finálový den ligy mladších žáků ČR 2018/19 v hale RG a ZŠ
města Prostějova ve Studentské ulici. Během celé soboty zde bojovalo pět nejlepšíc h týmů republiky věkové
kategorie U13 včetně výběru pořádajícího oddílu SK RG
Prostějov, který v domácím prostředí nezůstal bez medaile.
Už dříve vybojovali bronz extraligoví senioři i dorostenci ergéčka
a také prvoligové béčko dospělých,
nedávno přidali národní stříbro
prostějovští starší žáci. Jejich mladší parťáci drželi po úvodním finálovém dnu v Brně průběžné třetí
místo, které chtěli na vlastním hřišti
minimálně uhájit. Což se přesně
povedlo. A zrodilo se tak završení

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

úspěšného hanáckého klubu.
O tom, že na ještě vyšší pozice to letos stačit nebude, rozhodly dvě dopolední prohry 4:8 s druhým Brnem
a 7:15 s nakonec vítězným Znojmem. „Na tyhle dva nejsilnější celky
jsme herně neměli, ve svých sestavách měli fyzicky mnohem urostlejší hráče. A na našich dětech byla ve
vzájemných utkáních znát velká nervozita, hodně chybovaly,“ společně
hodnotili trenéři mladších žáků SK
Renata Havlová a Petr Šnajdr.
Rozhodující souboj o třetí post
svedli jejich svěřenci proti Koblovu, který skvělým výkonem smetli
15:6. „To byl náš nejlepší zápas,

li výborně,“ radovali se koučové.
Na závěr dostali ještě větší prostor
členové širokého kádru, přesto se
povedlo medailový úspěch posvětit
těsnější výhrou 8:6. „Vzhledem ke
konkurenci je bronz pro náš tým
maximem. Děti chválíme a gratulujeme jim,“ usmívali se spokojení
Havlová se Šnajdrem.
Celý oddíl RG si pak vysloužil ocenění za další precizně zvládnutý
turnaj celostátního významu od
představitelů Českého korfbalového svazu.
Výsledky SK RG Prostějov a konečnou tabulku MČR najdete na
straně 26

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Skvìlí nohejbalisté otoèili derby v Pøerovì!
522Ą
SO PV

Posílený tým Sokola I je druhý v prvoligové tabulce
DYSWHNRGSROHGQHSĕLYªWE¦ÊNRH[WUDOLJRYºFK0RGĕLF

4:6

PŘEROV, PROSTĚJOV Báječný
vstup do nové sezóny prožívají
nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov. Ve 2. kole 1. ligy mužů ČR
2018/19 získali pro ně nejcennější skalp krajského rivala, když
vyhráli prestižní derby na půdě TJ
Spartak MSEM Přerov 6:4. Důležitou bitvu navíc otočili z hodně
nepříznivého vývoje a se stoprocentním ziskem dvou bodů skočili na druhém místě tabulky těsně
za vedoucí Zruč-Senec!
Kvůli nepřízni počasí byl zápas přesunut z venkovního areálu do malé
tělocvičny, kde panovaly dost stísněné a celkově náročné podmínky.
I s touto nepříjemnou okolností si
však během zimy obměněný kolektiv „jedničky“ dokázal poradit. Jak ke
sladkému triumfu v konkurenčním

městě dospěl, to Večerníku přiblížil
trenér prostějovských mužů.
„Derby bylo tradičně velmi těsné,
bojovné a záleželo doslova na každém míči, neboť žádný ze soupeřů
nechtěl vyjít naprázdno. První dvojky
proběhly dle předpokladů, oba zápasy zcela vyrovnaně a v každém vyhrál
mírný favorit dané dvojice. Ještě vyrovnanější byly trojice, které se hrály
obě vždy na tři sety a rozhodovalo
se až v závěru, bohužel pro nás vždy
nešťastně. A domácí tak šli do trháku
3:1. Letos se však zřejmě můžeme
spolehnout na prostřední část zápasu,
protože jak singlista Tomáš Roba, tak
i dvojka Jan Valenta, Petr Deutsch mají
svou velice dobrou kvalitu. Tak tomu
bylo i tentokrát a bez ztráty sady jsme
obě střetnutí vyhráli, tím srovnali na
3:3,“ popisoval Richard Beneš.

„Dramatickou podívanou nabídla závěrečná fáze utkání. Nejprve trojka vedená Jakubem Klaudym po jasně získaném prvním setu ztratila smolně ten
druhý a vzápětí i celý duel. V tu chvíli
se zdálo, že soupeř půjde do rozhodujícího trháku, neboť pro poslední trojici
měl své nejlepší trio vedené zkušeným
Pevelkou. Naši kluci ovšem fantasticky zabojovali a poměrně překvapivě
vyrovnali na 4:4. Předposlední dvojka pak ale byla jen pro silné povahy
s pevnými nervy. Excelentní přerovská
dvojice s extraligovými zkušenostmi
vedla v rozhodujícím setu již 9:7, za
tohoto stavu jsem vystřídal Ladislava Pírka Tomem Robou. A též díky
chybám domácích jsme obrátili na
9:10! Rozhodující dvojku si následně
pár ve složení Kuba Klaudy, Tomáš
Svoboda pohlídal, což znamenalo

konečný výsledek 4:6 a naše důležité
vítězství v perně vybojované bitvě,“
radoval se Beneš.
Po čtyřhodinové infarktové řeži
dlouho zklidňoval rozbouřené
emoce. „Ještě teď mi buší srdce
a nervy pracují i několik hodin po
skončení celého mače. Byl to doslova boj o každý balón a každý
volný prostor v kurtu. Naši chlapci
opět podali senzační výkon, před
kterým smekám. Tento letos vytvořený mančaft má duši, bojovnost
i vysokou herní kvalitu a hned první zápasy ročníku ukázaly, že se můžeme měřit s každým účastníkem

prvoligové soutěže. Samozřejmě
tehdy, pokud budeme v optimální
sestavě. Tentokrát opravdu nebudu
žádného hráče vyzvedávat, bylo by
to ode mě nesolidní vůči ostatním
bojovníkům. Podali jsme statečný
týmový výkon a bodovat jsme si
zasloužili,“ uzavřel vrcholně spokojený Beneš.
Zároveň sportovní fanoušky
pozval na domácí šlágr třetího
dějství 1. ligy, v němž průběžně
druhý Sokol I Prostějov velikonočně hostí pátý MNK Silnice
Group Modřice B. Hraje se v pátek 19. dubna od 14.00 hodin na

venkovním kurtu u sokolovny
na Skálově náměstí s nově zrekonstruovanou tribunou. „Myslím, že momentálně předvádíme
skutečně pěkný nohejbal, který určitě stojí za zhlédnutí. Proto věřím,
že ve sváteční den na Velký pátek
si do našeho hlediště najde cestu
co nejvíc příznivců a společně vytvoříme celému utkání důstojnou
kulisu,“ přál si kouč Richard Beneš.
(son)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky i průběžnou tabulku 1. ligy
nohejbalistů s dalším programem
najdete dnes na straně 27
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PROSTĚJOV Přestože do konce
dubna, resp. do 1. května, kdy v Česku začíná přestupový termín, ještě
nějaký ten den chybí, ze zákulisí
prostějovského hokejového týmu už
se nesou lité zvěsti. A mezi fanoušky
rezonují četné spekulace o tom, kdo
přijde a kdo zase odejde. Potvrzeno
ovšem není nic, vedení klubu oznámilo, že změny oznámí právě až s prvomájovým šepotem. Dva odchody
jsou už ale jisté v tuto chvíli. Své končící kontrakty se rozhodla neprodloužit dvojice Prokeš - Dvořáček.
„Podle našich zpráv má jeden z nich
namířeno do extraligy a druhý do špičkového klubu Chance ligy,“ prozradil
marketingový manažer Jestřábů Štefan
Žigárdy. Večerník ze zdrojů ostatních
klubů zjistil, že Davida Dvořáčka čeká
návrat do Sparty Prahy a Radek Prokeš

obleče dres Motoru České Budějovice,
které po neúspěšné baráži zůstávají ve
druhé nejvyšší soutěži.
Hlavní trenér a sportovní manažer
v jedné osobě Jiří Vykoukal ocenil přínos obou perspektivních plejerů pro
jeho mužstvo a jinak zůstal u stručného
rozloučení. „Davidovi i Radkovi děkujeme za jejich odvedené služby a přejeme, ať se jim v novém působišti daří,“
uvedl Vykoukal.
Šestadvacetiletý Dvořáček odehrál v nedávno skončeném ročníku 2018/19 dohromady 56 utkání v součtu prvoligové základní
části i play-off, posbíral 40 kanadských
bodů za 23 gólů + 17 asistencí a v hodnocení účasti na ledě měl +7. Vynikal
především svým rychlým bruslením
i celkovou hbitostí, ve vyřazovacích
bojích patřil k nejlepším členům hanáckého kolektivu.
O dva roky mladší Prokeš zvládl za

zjistili jsme
poslední sezónu celkem 63 utkání
(nejvíce z celé jestřábí letky), dosáhl
36 kanadských bodů za 17 branek +
19 asistencí a v hodnocení +/− zůstal
na nule. Dokázal prodat svůj důraz
i šikovnost zejména okolo soupeřovy
klece, makal též dozadu. A v případě
nutnosti neváhal přitvrdit, také mu vyšlo play-off nadmíru dobře.
Je zřejmé, že odchod téhle dvojice
bude pro hokejový Prostějov citelnou
ztrátou. „Samozřejmě však pracujeme
i na příchodu nových posil, které je
podle platných regulí českého hokeje
možné oficiálně oznamovat až od 1.
května. Už teď ale můžeme naznačit,
že se naši fanoušci mohou těšit na zajímavá jména,“ prozradil aspoň něco
Žigárdy.
(son, pk)
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KROUPA V KARETNÍ KARANTÉNĚ
původní
zpravodajství

MINIŠPÍL

Tomáš
KALÁB

7

TOMÁŠ
JANÍČEK

Výprava prostějovských fotbalistů odjížděla k páteční předehrávce na sever
Čech od domovského stadionu už
v sedm hodin ráno, odpolední relaxace
po náročné několikahodinové cestě
byla nezbytností. Nastavený čas výkopu v osmnáct hodin předjímala návrat

v pozdních nočních hodinách. Bylo
jen otázkou, v jaké náladě to bude...
Trenéru Oldřichu Machalovi se podařilo
soupeře zaskočit už před zápasem, protože na hrot nenominoval tradičního Karla
Kroupu. „Bylo samozřejmě příjemné,
že jsme soupeře trochu zaskočili, důvod
byl ale prozaičtější. Karel má na kontě tři
žluté karty a při způsobu vedení našich
venkovních zápasů by velmi pravděpodobně uviděl čtvrtou, po které následuje
jednozápasový trest. Karla na domácí
utkání proti Sokolovu potřebujeme,“
objasnil exkluzivně Večerníku trenér svůj
tah se Ševčíkem na hrotu.

BYLI JSME
U TOHO

6TGPÆT 1NFąKEJ /CEJCNC UNGFWLG
UVQRGTC6QO¾wG,CPÊéMCUVÊJCLÊEÊ
JQJDKVÆJQUQWRGąG

(QVQYYYHMWUVKE\

Na krajích zálohy Machala naopak
ponechal Píchala s Lutonským, zatímco Vošahlík se opět posunul do ofenzivního postavení, protože na místě
defenzivního záložníka mohl po delší
době operovat Sus. Jenže ten dostal už
po pěti minutách žlutou kartu a bylo
reálné nebezpečí jeho vyloučení. „Proto jsme jej raději do druhého poločasu
stáhli, další střídání Machynka bylo
rovněž vynucené, neboť dostal loktem
od protihráče do hlavy a bylo pode-

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019
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pohledem karla kroupy
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„Trenér si mě před zápasem zavolal, bavili jsme se o tom, že máme v nejbližším týdnu
hodně nahuštěný program, za druhé mám tři žluté karty a hrozil mi trest v případě
udělení čtvrté. Z obou těchto důvodů se rozhodl postavit do základní sestavy Adama
Ševčíka a myslím, že on sám si tuto šanci hrát od začátku zasloužil. Bohužel jsme měli
nástupy do obou poločasů nepovedené, bylo to z naší strany pomalé. Soupeř si vytvořil
spoustu standardních situací. Hru jsme postupem času vyrovnali, srovnali jsme i skóre,
a byl to už v podstatě vyrovnaný zápas. V úvodu druhého poločasu jsme opět trochu
zůstali v kabině, škoda druhé branky. Nebýt vstupů do obou poločasů, byl by to jednoznačně vyrovnaný zápas. Tomášovi Janíčkovi se nedá nic vytýkat, hráli jsme vabank,
snažili jsme se vyrovnat, on hasil situaci jako poslední hráč. Nelze mu za zákrok nic
vyčítat, smůla je, že nám bude chybět do takového zápasu, jako je ten se Sokolovem.
Nedovezli jsme žádné body zvenku, takže zase budeme mít tak trochu nůž na krku,
jenom doufám, že k zápasu všichni přistoupíme jako k tomu poslednímu domácímu
se Znojmem. Nemá cenu koukat doprava, doleva, co soupeř, je důležité, abychom se
na zápas správně nastavili my. Pokud zopakujeme stejně precizní výkon, věřím, že
vítězství urveme.“
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Dorostenci se
UVąÊFCXÚOK×UR÷EJ[
Prostějov (tok) – S Kroměříží
a Třincem se utkaly vždy dvakrát
dvě kategorie dorostenců eskáčka.
Zatímco v Moravskoslezské lize
tým U19 prohrál 2:6, U17 zvítězil
5:1. V divizi starší U18 v Třinci prohrál 1:4, zatímco U16 tamtéž zvítězil 2:1. U19 je v tabulce třináctý,
ostatní shodně pátí.

Ü½NGJ
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Hráč s tímto číslem na zádech
Vojtěch Brak udolal eskáčko, které dostalo stejný počet
žlutých karet, z toho hned dvě
tentýž hráč Tomáš Janíček.

*LOSA VEĠERNÌKU
TOMÁŠ KALÁB
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ESKÁČKO VZESTUP NEPOTVRDILO,
PROSTĚJOV S výkonem jako proti Znojmu musíme v Ústí bodovat, znělo po posledním domácím zápase. To se bohužel
nepodařilo, byť bylo eskáčko na severu Čech aspoň po druhou
polovinu prvního poločasu Armě zcela vyrovnaným soupeřem.
Na srovnání skóre sice dosáhlo, na body ne, což je samozřejmě
špatné. Proti bodově nepříliš vzdálenému Sokolovu tak půjde
zítra, tj. v úterý 16. dubna, o stejně kritický zápas jako nedávno
proti Znojmu. Tři body doma budou holou nezbytností.

Přestože stále nevychytal čisté konto, a dokonce
ani tolik potřebné vítězství, zaskvěl se muž mezi
třemi tyčemi několika skvělými zákroky, kterými
pomohl zvednout morálku týmu po brzy obdržené
brance. V podstatě tak nasměroval eskáčko
k zaslouženému vyrovnání, kterým eskalovalo
srovnání obrazu hry v druhé části prvního
poločasu. Velmi dobrou práci ve středu
hřiště odváděl také Jan Polák.

VOJTĚCH
BRAK

fotbal

zření na otřes mozku,“ vysvětloval po
zápase lodivod 1.SK Prostějov.
Červené kartě se svými šachovými
tahy na zelené travnaté šachovnici
stejně nevyhnul. Odnesl to ve druhém utkání po sobě stoper Janíček,
ovšem dlužno dodat, že jde o důsledek nestejně posuzovaných totožných zákroků na obou stranách. Podobný zákrok, za který viděl Janíček
první žlutou, byl k vidění na druhé
straně na Ševčíka, ovšem bez karetního ohodnocení.
Prostějovský fotbal tak stále balancuje na hraně propasti. Na sestupovou
příčku má náskok pouhých tří bodů.
Ovšem i na pohodovou devátou příčku
ztrácí jen čtyři body, což není nijak vzdálený obzor. Chce to samozřejmě vyhrávat domácí zápasy, což musí eskáčko
potvrdit už v úterý proti Sokolovu.
V sobotu v Pardubicích to totiž bude
opět zatraceně těžké.
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ÚSTÍ NAD LABEM, PROSTĚJOV
Přes snahu navázat na první jarní
body z domácího utkání tahali fotbalisté 1.SK Prostějov na severu
Čech evidentně za kratší konec. Zejména první poločas utkání 22. kola
Fortuna:Národní ligy byl v režii
domácích a bylo jen jejich chybou,
že si nevypracovali vyšší náskok.
Absolutorium si v těchto pasážích
zasloužil brankář Le Giang, který
tým jednoznačně podržel. Poměrně nečekané Vošahlíkovo vyrovnání však ve druhém poločase smazal
jak druhý gól domácích, tak především další Janíčkovo vyloučení, které je druhé ve dvou jeho posledních
zápasech...
Ústecká Arma začala v pátečním podvečeru aktivně a vytvořila si sérii rohových kopů. Už po šesti minutách
hry předvedla pohlednou kombinační
akci, kdy Krátký poslal míč za obranu

Richterovi, ten našel na opačné straně
Braka, který povedenou střelou otevřel
skóre – 1:0. Domácí rychlý gól pochopitelně uklidnil a pokračovali v ofenzivním snažení. Procházka ani Pimpara
nebyli dostatečně přesní, byť chyběly
jen centimetry. Velké chvíle ovšem zažíval gólman Le Giang. Nejprve pokryl
Miskovičův přímý kop, Šupovu střelu
z ostrého úhlu vyrazil na roh a v polovici prvního dějství na něj šel dokonce
Procházka sám! Prostějovský gólman
zkušeně zmenšil střelecký úhel, takže
se míč vůbec nevešel mezi tři tyče. Po
půlhodině hry mířil z dalšího přímého
kopu pod břevno Strada, ale Le Giang
bravurně vyrazil míč na roh. Po nevýrazných možnostech Píchala či Slaninky najednou udeřilo na druhé straně.
Po Slaninkově rohu nezaváhal Vošahlík
a míč uklidil k bližší tyči Lindrovy branky – vyrovnáno 1:1!
Ve druhém poločase nastoupil místo
defenzivního Suse ofenzivní Koudelka, jenže otáčet se opět musel Le Giang. Slaninka z přímého kopu vystřelil
do ragbyové části branky. Hra neměla
takový spád jako v první půli, až před

vypršením sedmdesáté minuty se začaly dít věci. Nejprve Matějka nastřelil
břevno a vzápětí se z nenápadné akce
střelecky prosadil opět Brak – 2:1.
Na ploše začaly plát emoce, které vyvrcholily po vyloučení stopera Janíčka za dvě žluté karty. První si vysloužil
za předloktí v soupeřově obličeji, druhou za zastavení slibně se rozvíjející
akce Matějky, který by jinak pílil sám
na Le Gianga.

Tři minuty před koncem mohl vítězství pojistit Matějka, jenže ten v brejku minul branku. V nastavení upadl
v domácí šestnáctce Vošahlík, hostující lavička se dožadovala penalty, ale
nebyla vyslyšena. Tlak v posledních
minutách zápasu už vyrovnání nepřinesl.
(tok)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky,
průběžnou tabulku i další program
F:NL najdete na straně 26
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Aleš KØEÈEK - trenér FK Ústí nad Labem:
„Připravovali jsme hráče na to, že nás čeká těžké utkání. Soupeř minulé kolo vyhrál doma
5:1 se Znojmem, byl jsem se na Prostějov podívat i v Hradci Králové, kde prohrál, ale hrál
dobře. Věděli jsme, jaký fotbal nás čeká. Eskáčko hraje důrazný a agresivní fotbal, souboje
s jejich hráči jsou nepříjemné. Loni jsme se v Prostějově nemohli prosadit, proto jsme
hráče drželi v napětí, aby zápas nepodcenili. Většinu střetnutí jsme měli pod kontrolou,
chybělo tomu potvrzení dalšího gólu, když šance jsme na to měli. Jsme rádi, že jsme zápas
vyhráli a hráli dobrý fotbal.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Zápas jsme začali špatně, úvodních dvacet minut měl soupeř velký tlak a kopal několik
rohových kopů. Na inkasovanou branku se nám podařilo do poločasu odpovědět, do
přestávky od vyrovnání jsme byli lepší. Ve druhé půli jsme obdrželi druhou branku, ale jsem
hrubě nespokojen s tím, jak utkání řídili rozhodčí. Není to první střetnutí, křivdu jsem cítil
i v duelu s Českými Budějovicemi. Zákroky, za které dostáváme karty, tomu neodpovídají.
První žlutou kartu jsme vyfasovali již v páté minutě, metr rozhodčích je strašný...“

d<EGUVQX¾PÊCWVQDWUGOUGEÊVÊOXÊETQ\N¾OCPÚ
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PROSTĚJOV Den po utkání v Ústí nad Labem se Večerník potkal
s ofenzivním plejerem eskáčka Janem Koudelkou (na snímku) v jednom z prostějovských obchodů, kde si vyzvedával zásilku s potřebami
pro svůj oblíbený koníček, kterým je jak známo rybaření. A tak vzniklo následující neformální interview, které má odlehčit těžkou situaci,
v níž se fotbalisté Prostějova v jarní části Fortuna:Národní ligy ocitli.

Rozhodčí jsou stálým problémem. Před dvěma lety dávali jasně najevo,
že nováček to s nimi bude mít v některých utkáních zatraceně těžké. Na
počátku té letošní se zdálo, že nováčkovská daň již byla uhrazena, jenže
přicházejí zápasy, kde jsou reminiscence na minulou sezónu v druhé lize
stále živé. Stačí si vzpomenout na domácí utkání s Budějovicemi, ani teď
EXKLUZIVNÍ
v Ústí to nebyl zdaleka férově vedený mač, což přimělo trenéra Machalu ke
zmínce na tiskové konferenci. Jak říká, je mu smutno z toho, že se fotbal rozhovor
ubírá právě takovým směrem. Na druhou stranu to neomlouvá a ani ne- pro Večerník
může současné potíže eskáčka. Za ty si mohou hráči především vlastními Tomáš
chybami. Jak je vidno, tým s hvězdnými jmény ještě nemusí být zárukou
úspěchu, což konečně není nijak nové a převratné zjištění. Jak se ukázalo, KALÁB
smetení Znojma kýženým impulsem k nové vítězné šňůře eskáčka nebylo.
Nezbývá než si přát, aby aspoň domácí zápasy dopadaly podobně jedno- yy Máte za sebou náročný pátek, jak
jste ho prožíval?
značně a diváci odcházeli spokojeně domů.

„Cesta do vzdálených končin Čech je
popravdě vždy velice náročná. Sokolov
a teď Ústí nad Labem už máme za sebou, čeká nás ještě Varnsdorf. Z cestování autobusem se cítím mnohem víc
rozlámaný než z utkání samého. V tomto případě je to možná dáno i tím, že
jsem absolvoval pouze druhý poločas.“
yy No právě. V základu jste nebyl ani
vy, ani třeba Karel Kroupa. Čím to?

„Tak je samozřejmě primárně na trenérovi, jakou sestavu pošle na hřiště. Je
ovšem pravdou, že úterní domácí utkání proti Sokolovu má pro nás mnohem
větší váhu než to v Ústí. Tenhle tým je
pro nás už příliš vzdálený, musíme se
soustředit především na zápasy s těmi,
kteří jsou v tabulce kolem nás. To je
právě Sokolov nebo potom Táborsko,
navíc s nimi hrajeme doma, což je dvojnásobná motivace uspět.“
yy Jak budete trávit volný víkend
mezi dvěma zápasy?
„Jelikož jsem věděl, že po pozdním
návratu z Ústí budu ještě v sobotu dopoledne v Prostějově, nechal jsem si
sem poslat balíček zásadního významu.

(úsměv) Jeho obsah totiž potřebuji nutně zítra, až
půjdu na ryby. Je
to vynikající relaxace, mnohem
lepší
než
koukat doma
na telku.“
yy A chytil jste
už něco zajímavého?
„Tak samozřej- (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
mě klasické
kapry, ale v mém případě to není primárně o úlovku, jako o příjemném odpočinku v přírodě.“

´
menicko

´
´
zapasove

fotbal

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
21. kolo: Zbrojovka Brno „B“ – 1.SK
Prostějov (neděle 21.4., 12.45, Rosický –
Sedláček, Černý).
MORAVSKOSLEZSKÁ

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:
21. kolo: Zbrojovka Brno „B“ – 1.SK
Prostějov (neděle 21.4., 10.30, Černý –
Rosický, Sedláček).

MORAVSKOSLEZSKÁ
',9,=(l(16.c%p
12. kolo, neděle 21. dubna: Holešovské holky – Držovice (14.00, Mrázek),
Vlkoš – Mostkovice (Mayer).

III. TØÍDA OFS
PROSTÌJOV, SK. „B“:
14. kolo, neděle 21. dubna, 16.00
hodin: Hvozd – Plumlov „B“ (sobota
20.4., 16.00), Zdětín – Kostelec na Hané
„B“, Přemyslovice volno, Kladky – Ptení,
Čechy pod Kosířem – Otinoves, Brodek
u Konice „B“ – Protivanov „B“.

III. TØÍDA OFS
PROSTÌJOV, SK. „A“:
10. kolo, neděle 21. dubna, 16.00 hodin: Němčice nad Hanou „B“ – Olšany
(sobota 20.4., 16.00), Brodek u Prostějova „B“ – Želeč (sobota 20.4., 16.00), Kralice na Hané „B“ – Bedihošť, Nezamyslice „B“ – Pavlovice u Kojetína (10.00),
Otaslavice „B“ – Biskupice.

PØEBOR OFS
PROSTÌJOV – II. TØÍDA:
17. kolo, neděle 21. dubna, 16.00 hodin: Nezamyslice – Brodek u Konice
(sobota 20.4., 16.00), Vrahovice – Skalka (sobota 20.4., 16.00), Brodek u Prostějova – Vícov, Určice „B“ – Čechovice
„B“, Horní Štěpánov – Výšovice, Tištín
– Dobromilice, Vrchoslavice – Držovice
(sobota 20.4., 16.00).

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
19. kolo, neděle 21. dubna, 16.00 hodin: Kožušany – Jesenec (Labaš – Štětka, Šerý), Smržice – Olešnice u Bouzova
(Winkler – Machala, Dokoupil).

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
19. kolo, sobota 20. dubna, 16.00
hodin: Újezdec – Klenovice na Hané
(Stloukal – Vachutka, Šafařík), Otaslavice – Želatovice „B“ (Samek – Hruboš,
Kašpar), Haná Prostějov – Tovačov
(Jurčák – Horák, Matulík), Kovalovice
– Pivín (neděle 21.4., 16.00, Perutka –
Lasovský, OFS), Němčice nad Hanou –
Mostkovice (neděle 21.4., 16.00, Horák
– Borůvka, Straka).

ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
19. kolo, sobota 20. dubna, 16.00 hodin: Bělotín – Určice (Lepka – Šebesta,
Hampl), Dub nad Moravou – Protivanov
(Chládek – Šteier, Zemánek), Plumlov
– Kojetín (pátek 19.4., 16.00, I. Antoníček – Grečmal, P. Pospíšil), Lipová –
Lipník nad Bečvou (neděle 21.4., 16.00,
Šafařík – Kreif, Chládek), Čechovice –
Kostelec na Hané (neděle 21.4., 16.00,
Matulík – Grečmal, P. Pospíšil).

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
19. kolo, neděle 21. dubna, 16.00 hodin: Konice – Rapotín (Majer – Spurný, Zemánek).

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
21. kolo, sobota 20. dubna, 16.00 hodin:Kralice na Hané – Želatovice (Konečný – J. Dorušák, Habermann).

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
23. kolo: 1.SK Prostějov – Sokolov
(úterý 16.4., 17.00, rozhodčí: Nenadál
– Poživil, Lakomý).
24. kolo: Pardubice – 1.SK Prostějov
(sobota 20.4., 10.15).
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Sice mokré, ale perfektní,“ zdůraznil hostující kouč Petr Ullmann, že se málem
v řádném termínu nehrálo a ve vzduchu
visel odklad.
V první půli vsadil se svým týmem zejména na poctivou defenzivu a ráz hry byl
vyrovnaný. „Soupeř stačil dostupovat, i tak
jsme se dostali do tří čistých gólovek, které
ale Kamený zazdil. Druhou půli jsme už
zvládli perfektně, a to jak fyzicky, tak i herně. Sice jsem měl na lavičce jen dorostence,
ale jedenáctka se nám i kvůli práci a zraněním ustálila a je vidět, že si i mladí zvykli,“
libuje si zdárné propojení „áčka“ s mládežnickou základnou.
Bezbrankový stav se jen pár desítek sekund
po změně stran povedlo Knollovi, jenž se

hoval po střele do šibenice – 1:1.
„Nabádal jsem kluky, aby se snažili o vyrovnání, nakonec jsme mohli i vyhrát,
když Skalník z pětadvaceti metrů vypálil těsně nad břevno. Musím přiznat, že
jsem od Jeseníku čekal více houževnatosti, celkovým dojmem mě spíše zklamal,“ poznamenal k soupeři Krobot.
Právě kvůli absenci Mazoucha došlo k přeskládání sestavy, tak se třeba Michal Blahoušek z kraje hřiště
dostal do středu zálohy. „Na tomto
místě také hrával, je to spíše silový
typ fotbalisty, stejně jako další hráči určitě nezklamal,“ ocenil své svěřence včetně dorostenců na lavičce
Lukáš Krobot.
I další soutěžní kolo odehrají Kraličtí na domácím hřišti. Na velikonoční sobotu 20. dubna hostí
od 16:00 hodin Želatovice, které
doma podlehly Litovli 0:3. (tok)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky i průběžnou tabulku
Krajského přeboru najdete na
straně 27

ný měl našlápnuto k hattricku, ale nedal.
A Jara Vévoda má také velkou formu,
inkasoval jen ze dvou penalt,“ vypíchl.
A jelikož dorost zdolal v krajském přeboru Chomoutov 6:1, zažila celkově Konice
velice vydařený fotbalový víkend.
V tom dalším se muži představí proti
dalšímu celku ze severu. V neděli od
čtyř odpoledne se jim do cesty postaví
Rapotín, aktuálně osmý tým pořadí,
jemuž budou chtít oplatit porážku 1:4
z podzimního měření sil. „Kvalitní technický soupeř se spoustou mladých hráčů, kteří prošli šumperským dorostem.
Nebezpečný tým, který teď po dvou
venkovních prohrách potřeboval zabrat
a zdolal Leštinu 4:0. Bude to další těžké
Sokol
Konice

76.įHWđ]iUQD

Branky: 47. Knoll, 61. Širůček, 68. a 87.
Krása, 71. Blaha. Rozhodčí: Šebesta
– Molík, Kučera. Sestava Konice: Vévoda – Blaha (77. Cetkovský), Ošťádal,
Procházka, Drešr – Knoll, Kořenovský,
Širůček, Krása – Kamený (85. Faltýnek), Paš (80. Kučera). Trenér: Petr
Ullmann.

0:5
(0:0)

utkání,“ nepochybuje trenér Konice Petr
Ullmann.
(jim)
Ostatní výsledky a průběžnou tabulku najdete na straně 26

PROSTĚJOVSKO V osmnáctém dějství skupiny „B“ I.B třídy Olomouckého KFS se představil
pouze jediný zástupce prostějovského regionu. Zatímco SK Jesenec-Dzbel si užíval volného
losu, hráči Smržic mířili k veledůležitému střetnutí do Zvole. A byl to z jejich strany úspěšný
zájezd. V duelu dvou posledních týmů tabulky drželi svěřenci kouče Ivo Zbožínka od začátku
do konce otěže zápasu pevně ve svých rukou, aby se nakonec těšili z jasného vítězství rozdílem
třídy. O dvě trefy se zasloužil dokonce sám hrající kouč!

pokusem na zadní tyč dočkal své vůbec
první trefy v konickém dresu. „Pak se z dvaceti metrů nádherně k tyči trefil Širůček, to
nás uklidnilo a soupeř rezignoval. Následně dvakrát levačkou prosadil Jara Krása
a po jeho standardce dorazil z malého
vápna pod břevno Laďa Blaha. Ten se trefil
snad po třech letech a vše jsme při zpáteční
cestě řádně oslavili,“ usmíval se při vzpomínání na dvě a půl hodiny strávené cestou z Jeseníků zpět do Konice.
Opět zdůraznil vysokou fyzickou připravenost svých hráčů, která se projevila
schopností vydržet hrát ve vysokém tempu až do závěrečného hvizdu. „Máme
hodně naběháno a bylo jen otázkou času,
kdy branky dáme. Třeba Roman Kame-

Konice potvrdila formu
a vyprášila Řetězárnu

kář Patrik Huňka, který držel svůj tým
za bezbrankového stavu. „Říkal jsem
klukům, že rozhodnout může jediná
branka, kterou nakonec dvacet minut
před koncem vstřelili hosté,“ pokračoval
Krobot. Vavračovi střela zpoza šestnáctky sedla, podařilo se mu přelobovat domácího gólmana – 0:1. Domácí ovšem
nesložili ruce do klína, navíc se trenéru
Krobotovi vyplatilo střídání, když na
hřiště poslal sotva dvacetiletého Dračku. Ten ze dvou kroků vystřelil z úhlu na
zadní tyč a brankář Vrána se marně nata-

Kralice vydolovaly na lídrovi
přeboru hned dva body

(46. Kalandřík), Kotlár. Hrající trenér: Ivo Zbožínek.
Sobotní utkání týmů ze suterénu nejnižší krajské soutěže přineslo až překvapivě
pohlednou podívanou. Smržičtí vědomi
si důležitosti zápasu přistoupili k zápasu
s maximálním odhodláním a s vítěznou
sestavou z předešlého derby v Jesenci.
O první trefu se po standardní situaci
postaral Koltár a hosté vedli. Jenže prakticky vzápětí hosté srovnali Ospálkem,
divočina pokračovala v úvodu i o dalších
pět minut později, kdy Smržicím vrátil

vedení Kiška. V dalším průběhu první
půle podržel hosty vynikající brankář
Kollmann, který zlikvidoval hned několik šancí hráčů Zvole. Ve druhém
poločase byl už ale krátký na penaltu
Ospálka. Od té chvíle se hra přelévala ze
strany na stranu, než se střelecky prosadil
hrající trenér Ivo Zbožínek, který vsítil
vítěznou branku! Minutu před koncem
pak tři body jistil Klus a už v nastaveném
čase se rozběhl k nevídanému sólu opět
Zbožínek a stanovil konečné skóre na
2:5.
„„Jsme určitě spokojení, bude se nám
lépe dýchat. Hráli jsme to, co chtěli.
Vycházeli jsme ze zabezpečené obrany
na brejky, současně jsme ale byli aktivní
i na soupeřově polovině a byli také efektivní. Pět gólů je krásných! Pochválit
bych chtěl hráče za velké nasazení, dali
jsme do toho více srdíčka. Moje dvě
branky? Byl jsem v týdnu nakřápnutý,
nevěděl jsem, jestli vůbec nastoupím.

Hodnocení trenéra Smržic
Ivo Zbožínka:

Hrál jsem tak oslabený, z úsporného
režimu, a tak to dopadlo. První gól byla
střela z vápna, druhý takové sólíčko,
když se to přede mnou otevřelo a já se
vůbec poprvé rozběhl. (smích) Důležité jsou hlavně tři body. Momentálně
se snažíme hrát ze zajištěné defenzivy
a přináší to ovoce. Musíme jít ale nadále pěkně zápas po zápase. Nyní jsme
soupeři odskočili na pět bodů, z tohoto
pohledu to bylo klíčové vítězství. Teď
nás čekají dva týmy z předních příček,
což bude těžší bodovat.“
(pk)

9:4 &4ä

BRUMOV, PROSTĚJOV Na půdě 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.
„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
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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)

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

1:7

MOSTKOVICE, PROSTĚJOV Zápasový
vstup do jarní části moravskoslezské divize žen už mají za sebou i hráčky Mostkovic. Vzhledem k lichému počtu účastníků
před týdnem pauzírovaly, nyní už však
i na ně čekal soupeř. A sice jen papírově
nejsilnější – vedoucí Brumov, jenž si na
úvod poradil s Držovicemi. A nezaváhal
ani proti druhému regionálnímu účastníkovi skupiny „B“, když i on učinil základní
krok ke třem bodům již v úvodním dějství.
Domácí tým dokázal po téměř dvacet minut
udržet bezbrankový stav, pak se už favorit
prosadil. Nejprve to byla Aneta Lišková, brzy
po ní kapitánka Adriana Škrabolová a v závěru poločasu se ještě v rozmezí deseti minut
dvakrát prosadila Vendula Machů.
Stav 0:5 platil i v úvodních patnácti minutách
druhého poločasu. Poté nejprve jednadvacetiletá Machů završila svůj hattrick, načež

MOS
BRU

)&%UXPRY

Branky: 73. Cetkovská – 19. Lišková, 23.
Škrabolová, 32., 42. a 62. Machů, 40. Kořenková, 77. Krahulová. Rozhodčí: Silný
– Hubený, Protivánek. Sestava Mostkovic:
Nováčková – Kaňáková, Kraváková, B. Karafiátová, Moravcová, Vaverková, Vlková,
Holubová, Hejcmanová, Lisická, Cetkovská.
Střídaly: Ošťádalová, Všetičková, Ptačníková, Štefková. Trenér: Robert Karafiát.

1:7
(0:5)
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TJ Sokol Mostkovice

se mezi střelkyně dokázala zapsat i domácí
hráčka. Tou se stala Kateřina Cetkovská, která ve třiasedmdesáté minutě snižovala na 1:6.
Poslední slovo si ale nakonec vzaly hostující
fotbalistky, Veroniku Nováčkovou ještě překonala Sabina Krahulová.
O tomto víkendu se Mostkovičanky vydávají
na soupeřovu půdu. V neděli se od 13:30 hodin představí na hřišti šesté Vlkoše a pokusí
se domácímu celku vrátit podzimní porážku
1:6. (jim)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku najdete na straně 26

'UçRYLFHYVWħHOLO\%UXPRYXĀW\ħLJyO\ Mostkovièanky lídra nezaskoèily a dostaly sedmièku

Branky: 16. a 52. z penalty Ospálek –
73. a 90.(+3) Zbožínek, 15. Kotlár, 21.
Kiška, 89. Klus. Rozhodčí: Štěpán –
Matulík, Habermann. Žluté karty: 14.
Studený, 57. Tomiga. Diváků: 65.
Sestava Smržic: Kollmann – Vařeka,
Gottwald, Tomiga, Studený (62. Augustin) – Kiška (90. Doseděl), Zbožínek, Klus, Verner (81. Dostál) – Luža

(1:2)

2:5
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I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

ČESKÁ VES, PROSTĚJOV Fotbalisté Konice se dál vezou na vítězné vlně.
Proti domácí Řetězárně sice museli
déle než poločas čekat na první přesný
zásah, pak ale spustili svůj gólostroj
a nakonec si z České Vsi odvezli jasný
triumf v poměru 5:0. Jaroslav Vévoda
se tak dočkal prvního čistého konta
v tomto roce a celý jeho tým dál drží
krok s vedoucím triem „A“ skupiny
I.A třídy.
„Od rána jsme byli s domácími v kontaktu a hrozilo, že se kvůli sněhu hrát nebude.
Nakonec jsme o půl jedné vyrazili a při
průjezdu Červenohorským sedlem nás
zastihla sněhová bouře, po těchto rozmarech počasí nás ale čekalo krásné hřiště.

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

PROSTĚJOV Bojovný zápas, kdy
rozhoduje jediná branka. Tak se dalo
krátce charakterizovat sobotní utkání Kralic proti prvnímu týmu tabulky krajského přeboru až z dalekého
Jeseníku. V duelu 20. kola domácí

FC KNH 1:1
FK JES PK(0:0)
(2:0)

postrádali zraněného Tomáše Mazoucha, který laboruje s kolenem,
přesto mohou být se svým třetím
jarním vystoupením spokojeni. Dva
body z duelu proti favoritovi berou
všemi deseti.
„Jednalo se o podobné utkání jako před
dvěma týdny s Lutínem, bojovné, většina hry se odehrávala mezi oběma
šestnáctkami,“ charakterizoval v kostce zápas s Jeseníkem Lukáš Krobot,
kouč fotbalistů Kralic.
Speciální pochvalu si zasloužil bran-

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

TJ Sokol
ĆHFKRYLFH
TJ Sokol Dub
nad Moravou

„Podali jsme velice slabý výkon, od počátku jsme k utkání přistoupili laxně.
Soupeř byl od první do poslední minuty
mnohem lepší, dřel, bojoval a šel si pro

Hodnocení trenéra Protivanova
Milana Pitáka:

Branka: 86. Stejskal. Rozhodčí: I. Antoníček – Petrásek, Horák. Žluté karty: 66. Kropáč – 88. Kratochvíl. Diváků: 40. Sestava Protivanova: M.
Piták – Z. Pospíšil, Dvořák, Milar, M.
Sedlák – Musil, Liška (72. T. Pospíšil),
M. Pospíšil Kropáč, F. Pospíšil – Grmela. Hrající trenér: Milan Piták.

&KRPRXWRY

0:1
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SK
Protivanov

druhou půli jsme dvěma střídáními oživili hru a pětačtyřicet minut bylo v naší
režii. Soupeře jsme dalších výsledků
jsme hodně zklamaní, nezbývá nám ale
přišpendlili v jeho šestnáctce, ale šance
jsme nedávali a v závěru jsme inkasovali
po přímáku přes zeď. I v kontextu než se
zmobilizovat a připravit se na těžké utkání s Kostelcem, jemuž to teď pálí.“

ani jednu ze šesti. Věděli jsme, že po
dvou porážkách budou chtít vyhrát,
a nám navíc chybělo hned pět hráčů,
zpočátku jsme se tak zaměřili na stoprocentní defenzivu a prvních dvacet
minut se hrálo na naší polovině. Pak
se hra začala otáčet a my vystrkovali
růžky, brejky se nám ale nepodařilo
zakončit, ani když jsme šli dvakrát
sami na brankáře. Ve druhé půli jsme
převzali iniciativu, celkově jsme ale
FC
udělali jednu hloupou chybu a sou%HĦRY
peř z ní dal gól. Kluci ale zahráli velice
1:0
TJ Sokol
(1:0)
dobře, makali a musím je pochválit.
3OXPORY
Bylo to vyrovnané utkání, jemuž by
Branka: 35. Machač. Rozhodčí: slušela remíza.“
FC Kostelec na
Krpec – Kreif, Štěpán. Žluté karty:
Hané
31. Kytlica (B). Diváků: 85. Sestava
8:0
FK
(5:0)
Plumlova: Simandl – Vysloužil, KutSlavonín
ný, Ševcůj, Kotlán – Fajstl (81. Voráč),
Hrstka, Zabloudil, Bureš – Hladký, Branky: 3., 15. a 38. Preisler, 32.
a 88. L. Grulich, 47. a 79. Lužný, 39.
Chmelař (63. Kratochvíl).
Hrající trenér: Pavel Voráč. Hruban. Rozhodčí: Šteier – Drápal,
Matulík. Žluté karty: 51. Holly, 62.
Hodnocení trenéra Plumlova
Blaho. Červená karta: 29. Plaček. DiPavla Voráče:
váků: 85. Sestava Kostelce na Hané:
„Herně už to začíná být lepší. Odehrá- Zelinka – Synek, Chytil (53. M. Klili jsme dobrý zápas, zatímco Beňov meš), Móri, Zatloukal (73. A. Gruale proměnil jednu ze tří šancí, tak my lich) – L. Grulich, Keluc (63. Výmo-

body. Naše trápení vyvrcholilo v šestaosmdesáté minutě, kdy jsme házeli aut
u soupeřovy brány, ale zcela nepochopitelně šel soupeř za pár sekund sám na
bránu. Měli jsme nějaké šance, hlavně
v první půli, ale zatímco minule nám
tam spadlo vše, do čeho jsme kopli, tak
nyní šlo o kombinaci jejich brankáře
a naší neschopnosti. Doufám, že se nohama vrátíme zpět na zem, teď nás čeká
Dub, který má formu. Naším cílem

TJ Sokol
8UćLFH

(jim)
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Více na straně 38

2:0
(0:0)

„Zatímco před týdnem proti Dubu jsme
zaspali úvod, tak teď to byl úplný opak.
Musím kluky pochválit, byli aktivní,
nastoupili ve vysokém nasazení a to rozhodlo. Už v první minutě šel Lužný sám
na gólmana a brzy nato jsme se chytili
první brankou. Za stavu 2:0 šel ‚Prája’
sám na gólmana, ten mimo vápno zahrál
rukou, dostal červenou a z následného
přímáku se trefil Grulich. Jsem rád, že se
chytil ‚Prája’, dal tři góly a byl velice platný. Už jen dva góly mu chybí do stovky
v kosteleckém dresu! Soupeř byl kvalitní
a přijel k nám urvat body, nezabalil to
a hrál aktivně až do konce, zaskočili jsme
je ale. Už se těšíme do Čechovic, jedeme
si tam pro vítězství.“

Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Petra Merty:

la), Hruban, Vymazal – Preisler (73.
Jamrich), Lužný. Trenér: Petr Merta.

úspěšného družstva žen Petr Merta.
Zápasovou premiéru si odbyl před
týdnem proti Lipníku nad Bečvou
a šlo o vítězný vstup do nového angažmá, jeho hráči po bezbrankové remíze
zdárně zvládli penaltový rozstřel.
„Do konce minulého roku jsem byl
šéftrenérem děvčat v Brně, ale neplatili mi, tak jsem se s vedením klubu

vařích a nyní se schází třikrát týdně k tréninkům v úterý, čtvrtek a pátek. „Jsem
spokojen, chodí dvanáct až čtrnáct lidí.
Ještě bych ale uvítal dvě tři posily. Máme
poměrně úzký kádr a pracujeme na jeho
doplnění,“ podotkl.
Pro něj osobně jde o vůbec premiérové
trenérské působení u mužského „A“-týmu a dostává tak příležitost aplikovat zna-

losti, které získal studiem, a zkušenosti, co
získal u jiných výběrů. „Je to něco nového.
Ale loni na podzim jsem získal ‚A‘-licenci
a mám za sebou působení tady u kosteleckých žen, u žáků i dorostenců Sigmy
a naposledy u dorostenek Brna. K tomu
navíc nově nabízím i možnost individuálních tréninků a už se věnuji prvním zájemcům,“ zmínil Petr Merta. (jim)

PROSTĚJOVSKO Haná Prostějov je v jarní části nadále neporažená! Nezměnilo na tom nic ani víkendové
dějství skupiny„A“ I.B třídy Olomouckého KFS, ve kterém„Hanáci“ lépe zvládli penaltový rozstřel v derby na
půdě nováčka v Otaslavicích. V Pivíně mezi sebou soupeřili střelci, na obou stranách padl jeden hattrick a
jelikož k domácímuValtrovi se přidaliTrajer s Bartoníkem, bylo v kabině Sokola veseleji. Z vítězství se radovaly
také Mostkovice, které otočily duel na půdě rezervy Želatovic. Naopak nedařilo se Němčicím, které si zajely
pro další debakl doTroubek. Nešťastné střetnutí odehrály Klenovice, které překvapivě padly doma.

nepohodl a neprodloužil smlouvu. Dostal jsem nabídky od dorostu Holice i na
pozici asistenta u ‚sedmnáctky‘ Sigmy, ale
oslovil mě i Kostelec a dohodli jsme se, že
minimálně na jaře budu tady,“ pohovořil
sedmatřicetiletý kouč o svém návratu na
rodnou hroudu.
Mužstvo absolvovalo pod jeho vedením
zimní přípravu včetně soustředění v Kra-

„Do prvního poločasu jsme vstoupili
velmi dobře, když jsme si vytvořili několik velmi slibných šancí, které jsme ale
bohužel nedokázali proměnit. Druhý
poločas se nesl ve stejném tempu, spousta šancí, ale žádný gól. Soupeř se za celý
zápas dostal pouze k jedné, či dvoum
střelám, s kterými si gólman dokázal poradit. Střílení gólů je poslední tři zápasy
náš veliký problém, bohužel... Dostáváme se do vyložených šancí. Které musí

Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:

Rozhodčí: Kryl – Šerý, Vachutka.
Žluté karty: 78. Drmola – 74. Zatloukal, 88. Gábor. Diváků: 80.
Sestava Otaslavic: Sika – Ruszó,
Koudela, Vogl, Šubrt – T. Hon (72.
Merdita), Drmola, Chvojka, Gerneš
(87. Holinka) – M. Kaláb, Nejedlý
(46. L. Kaláb). Trenér: Jiří Hon.
Sestava Hané: Marák – Trnavský (90.
Strouhal), Ohlídal, M. Kolář, Světlík – Hladký (89. Jančiar), Krupička,
Makowski, Dom. Holomek (84. Jiří
Novák) – Zatloukal (75. Martinák),
Gábor. Trenér: Daniel Kolář.

PK:4:5)

2:3
(2:1)

Branky: 52., 59. a 85. Valtr, 27. Trajer,
44. Bartoník – 21., 33. a 86. Bosák.
Rozhodčí: Sedláček – Bokovka, Dokupil. Žluté karty: 48. Valtr (P). Diváků: 170
Sestava Pivína: Fürst – Šišma, T.
Vrba, S. Vrba (34. Makoš), Frýbort st.
(72. Pátek) – M. Bartoník, M. Svozil,

„Těžko se mi to hodnotí... Body potřebujeme jako sůl a bohužel nepřicházejí.
Hráči nám odpadávají, tentokrát citelně
chyběl Župka, který se přidal na marodku
ke Studenému a střídat musel i Horák. V
Troubrkách se hraje velice špatně, domácí
jsou houževnatý soupeř. Navíc jsme brzy

Radovana Novotného:

„Je to jednoznačná ztráta bodů! Sehráli
jsme nešťastné utkání, ve kterém jsme byli
lepší, vytvořili si více šancí, měli územní
převahu, ale nedali bychom gól, ani kdybychom hráli ještě jeden další zápas. Když
jsme to v závěru otevřeli, hosté nám utekli

Hodnocení trenéra
Klenovic Vladimíra Horáka:

inkasovali a těsně před odchodem do
šaten sudí pískli penaltu, o které si můžu
myslet cokoliv, jen ne to, že byla... Sami
jsme naopak šanci zahazovali. Když už
slava Svozila:
jsme na začátku druhého poločasu snížili,
Hodnocení trenéra Hané
S koučem se Večerníku nepodařilo te- záhy jsme dostali třetí branku a těsně před
Prostějov Daniela Koláře:
lefonicky spojit.
koncem čtvrtou. Utkání jsme ztratili fotFK
„Dva body bereme všemi deseti. Byl
balovou nešikovností.“
Troubky
to pro nás velice těžký zápas na ná4:1
TJ Sokol
).1đPćLFH
(2:0)
ročném terénu hraný hodně fyzicky, k
Klenovice n. H.
nad
Hanou
čemuž přispělo i škaredé počasí. I po
0:1
Sokol
(0:0)
taktické stránce to bylo vyrovnané. V
Kovalovice
prvním poločase jsme dali Gáborem Branky: 20. a 68. Koller, 45. Stískal,
břevno, ale domácí měli přece jen více 88., Zatloukal – 57. Horák. Rozhod- Branka: 89. Zezula. Rozhodčí: Lízna
šancí a proto jsem byl s remízou spo- čí: Novák – Aberle, Šrejma. Žluté – Hruboš, Lasovský. Žluté karty: 21.
kojený a rád za bod. Druhý z penalto- karty: 68. Němčák – 52. Spiller. Divá- Dreksler – 50. Krčmář, 69. Kantor, 71.
vého rozstřelu je něco navíc, což nás ků: 100. Sestava Němčic: Chmelař – Židlík. Diváků: 48.
těší. Rozhodlo se až v sedmé sérii, po Řezáč, M. Navrátil, J. Navrátil, Spiller Sestava Klenovic: D. Pokorný – Frys,
– Jordán, Horák (67: Studený), Hrů- Liška (66. Rozehnal), Cetkovský, César
pěti koůech to bylo 3:3.“
zek, Dorňák (46. Frgál) – Kolečkář, – Zapletal (77. Spálovský), Dadák,
Sokol
Pěnčík (74. Jarmer). Trenér: Rado- Dreksler, Prášil (60. Grepl) – Popelka
Y3LYtQđ
5:3
(70. Borovský), Všianský.
van Novotný.
Sokol
(2:2)
Trenér: Vladimír Horák.
Jezernice
Hodnocení trenéra Němčic

končit gólem. Ale finální koncovka, stře- Novák, Valtr (89: Oršel) - J. Svozil ml.,
la je bídné. V penaltové loterii jsme pak Trajer. Trenér: Jaroslav Svozil st..
opět tahali za slabší konec provazu. Potřebujeme zápasy s tříbodovým ziskem.“ Hodnocení trenéra Pivína Jaro-

FC
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TJ Sokol
Mostkovice

„Na kluky jsem neskutečný pyšný a hrdý!
Domácí měli hodně posílené mužstvo,
nastoupili na nás agresivním stylem hry a
byli všude první. Z toho se rekrutovalo jejich vedení. V poločase jsme si něco řekli,
změnili způsob hry a enormní bojovností
dokázali výsledek otočit. Střelecky se dařilo Petru Zapletalovi, který to prolomil a
už to jelo. Musím před klukama opravdu
smeknout.“
(pk)

Hodnocení předsedy
Mostkovic Iva Kroupy:

Branka: 43. Král – 52., 65. a 80. P. Zapletal. Rozhodčí: Halenka – Dokoupil, Spurný. Žluté karty: 19. Doseděl
(M). Diváků: 75. Sestava Mostkovic:
Lukáš – Kazda, Doseděl, R. Hanák,
Dadák – Krčal (63. Všetička), O. Zapletal (89. Bureš), Vojtíšek, L. Zapletal
(88. Milar), Šlambor (86. Karafiát) – P.
Zapletal. Trenér: Ivo Kroupa.

1:3
(1:0)

do ojedinělého brejku a minutu před koncem rozhodli... Měli jsme opravdu plno
šancí, klukům nemohu nic moc vyčíst.
Až na tu koncovku. Neměli jsme prostě
štěstíčko.“

Derby rozhodly penalty, Pivín vyhrál přestřelku a hattrickem
zazářil mostkovický Zapletal. Naopak Klenovice pálily slepými
Sokol
Otaslavice
TJ Haná
3URVWđMRY

I.B třída skupina B

KOSTELEC NA HANÉ Po třech letech mění kostelecké fotbalové „áčko“
trenéra. Jaroslav Klimeš dokázal s týmem postoupit z I.B třídy a také se výborně prezentovat v debutové sezóně
v I.A třídě, po nepříliš úspěšné podzimní části se ale rozhodl skončit. Jeho
nástupcem se stal dlouholetý kostelecký hráč a také tvůrce a trenér bývalého

-NKOGwGX[UVąÊFCNX-QUVGNEK/GTVC

„Body měly zůstat v Čechovicích. Fotbal se nehraje na krásu, ale na góly a my
na to doplatili. Naprosto jsme propásli
první poločas, v němž nám chyběly kvalita, pohyb i nápad, tedy aspekty, o které jsme se v minulých dvou zápasech
mohli opřít. Klukům jsem zdůrazňoval,
že Dub má vhodné typy hráčů pro standardky a při nich je nebezpečný, přesto
jsme po centru z boku a hlavičce dostali
laciný a zbytečný gól. Pak jsme měli dvě
tři vyložené šance, ale Filip Halouzka
neměl správně seřízená mířidla. Pro

Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

Branky: 20. Pazdera, 88. Kadlec.
Rozhodčí: Kučera – Molík, Šebesta.
Žluté karty: 85. Lakomý (Č). Diváků: 230. Sestava Čechovic: Klimeš – Kupka (72. Kolečkář), Walter,
Zapletal (46. Haluza, 78. Chmelík),
Hanák – Frys (46. Zacpal), Lakomý,
Běhal, Muzikant – Matula, Halouzka.
Trenér: Lukáš Koláček.

0:2
(0:1)

Kostelec ]a]iíil osmi Jóly, ostatní aÿ na Urġice tratili

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Jen dvě výhry a hned čtyři porážky si v osmnáctém pokračování „B“ skupiny I.A třídy
připsala šestice regionálních zástupců. Určice si v malém derby vyšláply na vedoucí Lipovou, jíž zdolaly
2:0, a dál už se vedlo pouze Kostelci na Hané. Ale o to výrazněji. Hattrick Davida Preislera, dva góly Lukáše
Grulicha i Michala Lužného a další zásah Dominika Hrubana znamenaly drtivé vítězství 8:0 nad Slavonínem.
Ostatní týmy se musely smířit s nulou. Čechovice padly se stále posledním Dubem 0:2, Plumlov podlehl
Beňovu 0:1, Protivanov nestačil stejným způsobem na Chomoutov.
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KRAJSKÝ PØEBOR PØÍPRAVEK:
13. kolo: 1.SK Prostějov – 1.FC Viktorie
Přerov (neděle 21.4., 9.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce
na vaši návštěvu!

OKRESNÍ PØEBOR
0/$'h©&+l.µ
14. kolo, neděle 21. dubna: Otaslavice
– Lipová (středa 17.4., 17.30), Nezamyslice „B“ – Ptení (14.00), Smržice „B“ –
Kostelec na Hané (sobota 20.4., 13.00),
Vrahovice – Určice (sobota 20.4., 9.00),
Výšovice – Mostkovice (13.30), Přemyslovice – Horní Štěpánov (9.00).

OKRESNÍ PØEBOR
67$5h©&+l.µ
10. kolo, neděle 21. dubna, 13.30
hodin: Brodek u Konice / Horní Štěpánov – Mostkovice (sobota 20.4., 13.00),
Kralice na Hané – Pivín (10.00), Hvozd
– Klenovice na Hané, Brodek u Prostějova – Protivanov, Určice – Plumlov.

FLY UNITED KRAJSKÁ
6287¨l0/$'h©&+l.µ
15. kolo, neděle 21. dubna: Haná
Prostějov – Loštice (sobota 20.4., 13.30,
Matulík), Smržice – Troubky (12.00,
Kopecký), Kralice na Hané – Řetězárna
(středa 24.4., 16.30, Motal).

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%250/$'h©&+l.µ
19. kolo, neděle 21. dubna, 9.00 hodin: Nezamyslice / Němčice nad Hanou – Želatovice (sobota 20.10, 11.45, P.
Pospíšil), Konice – Čechovice (Molík),
Šternberk – Olšany (Novák).

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%2567$5h©&+l.µ
19. kolo, neděle 21. dubna, 10.45 hodin: Nezamyslice / Němčice nad Hanou – Želatovice (sobota 20.10, 10.00, P.
Pospíšil), Konice – Čechovice (Molík),
Šternberk – Olšany (Novák).

SpSM – U12 JIH:
19. kolo: Líšeň – 1.SK Prostějov (neděle
21.4., 10.00, Popelák).

SpSM – U13 JIH:
19. kolo: Líšeň – 1.SK Prostějov (neděle
21.4., 10.00, Líkař).

MORAVSKOSLEZSKÁ
l.296./,*$8
27. kolo: Sigma Olomouc – 1.SK Prostějov (sobota 20.4., 12.15, Slováček – Hanák, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
l.296./,*$8
27. kolo: Sigma Olomouc – 1.SK Prostějov (sobota 20.4., 10.30, Hanák – Slováček, Ol KFS).

.5$-6.6287¨l
DOROSTU, SK. „B“:
17. kolo, sobota 20. dubna: Horní
Moštěnice – Plumlov (neděle 21.4.,
16.00,OFS),NěmčicenadHanou/Brodek u Prostějova – Lipník nad Bečvou
(10.00, Vachutka), Protivanov / Brodek
u Konice – Ústí / Opatovice (11.00, Horák), Bělotín – Pivín (neděle 21.4., 13.30,
OFS), Nezamyslice – Kojetín (13.30, P.
Pospíšil), Otaslavice – Kozlovice (neděle
21.4., 10.00, Lasovský).

.5$-6.6287¨l
DOROSTU, SK. „A“:
17. kolo: Olšany – Šumvald (sobota
20.4., 10.00, Šafařík).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
19. kolo, sobota 20. dubna, 10.00 hodin: Velké Losiny – Čechovice (Kreif),
Zábřeh – Konice (Labaš), Mohelnice –
Určice (10.30, Šrejma).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
21. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Hranice
(sobota 20.4., 12.30, Zavřel – Ehrenberger, P. Dorušák).

DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
21. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Hranice
(sobota 20.4., 10.15, P. Dorušák – Zavřel,
Ehrenberger).

´
menicko

´
´
zapasove
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fotbal

TBALOVÁ R

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

Halouzka: „Příchod nového
VÝBORNÉ URČICE SETNULY LIPOVOU! Ondřej
trenéranásvšechnystrašnězvedl“
Domácí potvrdili velké jarní zlepšení,
hosté utrpěli premiérovou porážku v sezóně

URČICE Největší výsledkové překvapení 18. kola FGP studio I.A
třídy, skupiny B Olomouckého
KFS 2018/2019 se určitě zrodilo v
Určicích. Místní fotbalisté TJ Sokol
uštědřili suverénovi soutěže SK
Lipová jeho první prohru v tomto
ročníku, navíc naprosto zaslouženou! Konečný rezultát klidně mohl
být ještě vyššíí.

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
proVečerník

Marek
SONNEVEND
5VCXRąGFXÚMQRGO
Domácí otevřeli jaro smetením Slavonína 5:0, načež podlehli v Brodku u Přerova 2:4 a před nedělním šlágrem zaujímali desáté místo průběžného pořadí
se ziskem 21 bodů. Hosté měli za sebou
vysoký triumf 4:0 z Beňova i hubené
vítězství 1:0 nad Kojetínem, tabulku
dominantně vedli se 43 body na kontě
a obřím náskokem bodového tuctu.

8ÚXQL\¾RCUW
Začátek byl oboustranně opatrný, dvacet minut se před oběma bránami nedělo absolutně nic zajímavého. Potom
se však Určičtí čím dál víc osmělovali
a aktivním pojetím favorita stále výrazněji přehrávali. Zakřiknutý lídr se
vzpamatoval až před přestávkou, ale
ukázalo se, že krátký povedený úsek byl
jen výkřikem do tmy. Po změně stran
totiž Sokolové okamžitě udeřili vedoucí
trefou, načež drželi vývoj střetnutí i dál
pod kontrolou, byli prostě lepší. Teprve
ve finální čtvrthodině lipovská družina
vyvíjela snahu o závěrečný tlak, která
však vyzněla jalově bez jakékoliv větší
příležitosti. Z úplně poslední akce v nastaveném čase pak přišla gólová pojistka TJ do prázdné svatyně.

(161)#.'4+'

klikni na

www.vecernikpv.cz

URČICE V devatenácti letech je
benjamínkem současného týmu
určických fotbalistů, přesto ve včerejším odpoledni zařídil krásnou gólovou akcí vítězství svého týmu nad
Lipovou. Záložník TJ Sokol Ondřej
Halouzka (na snímku) se pak pro Večerník rozpovídal, díky čemu se hegemona I.A třídy povedlo skolit 2:0.

<¾UCFPÊQMCOåKM[
Kdo z diváků by vynechal úvodních
devatenáct minut, lautr o nic by nepřišel. Nudu odvála až první šance ve 20.,
kdy se po rohu prodloužený míč dostal
k volnému Slezákovi, jehož střelu ze
dvanácti metrů doprostřed brány vyrazil Holásek. Vzápětí na opačném konci
hřiště se Fialka uvolnil na levém křídle, pronikl před vápno a vypálil zpoza
něj dva metry vedle. Zanedlouho měl
Holásek potíže se stříleným přímákem
Menšíka, ve 25. ho při hlavičce nehlídaného Zeliny z osmi metrů zachránila
pouze nepřesnost stoperova trknutí.
Neujala se ani Hejdukova přízemní
rána zprava, po půlhodině duelu pak
gólovou hlavičku Menšíka odvrátil z
brankové čáry Takáč a hosté se štěstím
přežili i vzniklý závar. Mezi 38. a 42. minutou výběr SK připomněl, proč kraluje soutěži, neboť do tohoto krátkého
úseku vměstnal tutovku Drexlera (jeho
tečovanou hlavičku vyškrábl Hýbl
bravurně od levé tyče), Fialkův pokus
z levé strany (málo nebezpečný) i dělovku Pally zprava (přímo do Hýblova
zákroku).
Klíčový okamžik přišel brzy po návratu
ze šaten. Lipovští špatně rozehráli útočnou standardku, O. Halouzka získal
před vlastní šestnáctkou míč a bleskově
s ním upaloval do smrtícího brejku. V
situaci tři na dva zvolil individuální řešení, což se vyplatilo, neboť sám před
Holáskem ho z patnácti metrů technicky obhodil k levé tyčce – 1:0. Starší
bratr úspěšného střelce P. Halouzka v
59. rovněž zakončoval slibnou šanci
z velkého čtverce placírkou, leč trefil
Holáska. Stejný plejer vyslal čtvrthodinu před koncem o poznání ostřejší
projektil přizvednutý obráncem kousek nad břevno, mezitím zahrozil za
hosty střídající Novák utěšeným volejem zleva dva metry mimo šibenice. S
blížícím se vypršením zápasového času
papírově silnější mužstvo troubilo na

BYLI JSME
U TOHO

Marek SONNEVEND

8ÊV÷\P¾TCFQUVWTéKEMÚEJd#TIGPVKPEčqRQRGéGVKEÊOIÐNWPC Foto: Marek Sonnevend

zteč, ovšem bez výraznějšího efektu.
Zmohlo se jen na dorážkový oblouček
tísněného Dostála nad + dvě střely Pally z dálky, přičemž jedna byla nepřesná
a druhá slabá. Z protiútoku v 91. mohl
definitivně rozhodnout střídající Bross
krásně uvolněný P. Halouzkou, ale
ztroskotal na výborném reflexu Holáska. Ten se vzápětí vydal na centr do
domácího vápna, brána eskáčka zůstala
opuštěná a v 93. do ní z půlky hřiště trefil další příchozí z lavičky Kaprál – 2:0..

1UQDPQUVWVM¾PÊ
Urostlý záložník Určic Tomáš Menšík
hrál velice dobře na obě strany trávníku. Směrem dozadu účinně vypomáhal
obraně zodpovědnou defenzivní prací
a navíc byl hodně aktivní i nebezpečný
při ofenzivní činnosti. Holáska vystrašil
nečekaně stříleným trestňákem z velké
dálky, jednou ho dokonce už překonal
umístěnou hlavičkou a radost mu překazil protihráč hlídající u pravé tyče. V
závěru ještě vyslal bombu těsně nad,
celkově odvedl nadmíru kvalitní výkon.

<CLÊOCXQUVFWGNW
Zatímco hosté měli vyčerpána čtyři střídání již v 72. minutě, domácí hráli ještě
o šest stovek vteřin déle v nezměněném

složení. Šlo však o poměrně logickou
věc, protože kouč lépe hrajícího týmu
neměl žádný důvod sahat do šlapající
sestavy, naopak trenér tápajícího kolektivu se snažil všemi prostředky svěřence
probrat. Marně.

#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
Příznivci TJ Sokol byli pochopitelně
spokojení a odměňovali svůj mančaft
potleskem, pravda nijak bouřlivým.
Mnohem víc slyšet byly roztrpčené
výkřiky zklamaných fanoušků SK, kteří
dávali průchod postupně hromaděné
frustraci. Jeden z lipovských diváků
se po prvním gólu dokonce na dálku
pohádal (částečně sprostě) se členem
„vlastní“ jedenáctky...

ƔƔJak se zrodil nečekaný výsledek?
„Z naší strany to byl velice dobrý zápas,
prodali jsme pracovitost celého mančaftu od nástupu nového trenéra. Každý
teď na sobě maká, jak by měl, a na našem
výkonu to bylo znát. Rozhodlo hlavně
velké nasazení.“
ƔƔČím jste favorita předčili po herní
stránce?
„Tím, že jsme vysoko napadali rozehrávku soupeře, který pak byl hodně zalezlý
vzadu, bál se rozehrávat a radši nakopával
dlouhé balóny dopředu, které my jsme
sbírali. Nenechali jsme Lipovou hrát její
technický fotbal.“
ƔƔ Nepřekvapilo vás, že jste byli skoro celý duel lepší?
„Po pravdě ani ne. Celý týden jsme se
totiž poctivě připravovali a na trénincích
zkoušeli různé taktické varianty, hlavně
chtěli být dnes maximálně aktivní v tom
napadání rozehrávky hostů. Což vyšlo
dokonale.“
ƔƔ Byl to top výkon vašeho mužstva
v sezóně?
„Řekl bych, že určitě ano.“

Foto: Marek Sonnevend

ƔƔ Zmíněný příchod kouče Davida Kobylíka znamenal pro kolektiv
značný impuls, že?
„Rozhodně jo. Někteří hráči se dokonce
vrátili z béčka, kam se přesunuli za minulého trenéra. Příchod nového kouče
nám opravdu hodně pomohl, impuls to
byl velký a vítaný.“
ƔƔZbytek ročníku tedy vidíte slibně?
„V každém případě. Když na sobě budeme dál makat, navážeme na dnešní výkon a zopakujeme kvalitní hru z tohoto
vydařeného utkání, můžeme se tabulkou
posunout hodně nahoru.“
ƔƔ Můžete ještě na závěr popsat svou
vítěznou branku?
„Vím, že jsem rychlý, tak jsem tuhle svou
přednost využil. Vzal jsem balón před naším vápnem, přeběhl s ním v brejku celé
hřiště, protihráči pořád couvali. Tak jsem
si míč hodil okolo nich a sám před brankářem to uklidil na zadní tyč.“

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
&CXKF-1$;.ª-t6,5QMQN7TéKEG

2CXGN4Čä+è-#t5-.KRQX¾

„Musím smeknout před svými hráči. Do puntíku splnili to, co jsme si
naplánovali, a ještě k tomu přidali srdíčko. Zápas neměl skončit 2:0,
ale bez nadsázky klidně 6:0. Oceňuji výkon celého týmu jak fotbalový, tak morálně fyzický. Na kluky jsem za dnešní utkání opravdu pyšný. Dali do toho všechno a výborně dodržovali stanovenou taktiku,
jak na soupeře. Ten nás ničím nepřekvapil, naopak jsme ho my zaskočili vynikajícím výkonem na hranici sebeobětování. Chlapcům
patří velký dík nejen za dnešní duel, ale i za kvalitní práci v přípravě
od mého příchodu do Určic. Pokud společně dál vydržíme, určitě
můžeme splnit můj náročný cíl dostat se do horní poloviny tabulky.“

„Domácí vyhráli zaslouženě, my jsme předvedli náš nejhorší výkon
v sezóně. Prvních sedmdesát minut jsme se nedostali v podstatě k ničemu, soupeř nás jasně přehrával. Nedokázali jsme se vyrovnat s bojovností i větším nasazením Určic, kterým se zápas vydařil. Na rozdíl
od nás. Zatím nenavazujeme na výborný podzim a během jara se
herně spíš trápíme. Aspoň v závěru jsme se dnes snažili s nepříznivým výsledkem něco udělat, ale snaha vlastně k ničemu kloudnému
nevedla. Možná nastalo přes zimu určité uspokojení, každopádně
dál takhle hrát nemůžeme. Věřím, že se z téhle porážky poučíme a
do příštích utkání všechno zlepšíme.“

TJ Sokol Určice
SK Lipová
2 :0
18. kolo FGP studio I.A třída, skupina B KFS Olomouc 2018/19

O. Halouzka

Slezák

Žilka

Palla

David
KOBYLÍK

Pavel
RŮŽIČKA

Horák
Frehar

Hýbl

Menšík

Fialka

Hejduk

Takáč
Holásek

Drexler
Zelina

Bureš

Paul

Branka: 47. O. Halouzka, 90.(+3) Kaprál
Střely na branku:
Žluté karty: 46. Slezák

8

Rohové kopy:

D. Přikryl

A. Přikryl

Šnajdr

Střely mimo branku:

Jamrich

P. Halouzka

Pekař

URČICE

8
7

2 :0

LIPOVÁ

( 0 :0)

Rozhodčí: Konečný – Kološ, Januš

Střídání: 82. Bross za Šnajdra,
90. Sosík za O. Halouzku, 90.(+2) Kaprál za Brosse

Diváků: 150

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

Žluté karty: 34. Žilka, 40. Jamrich

4

Rohové kopy:

4
3

Střídání: 53. Dostál za Jamricha, 56. Novák za Pekaře,
64. Abrahám za Takáče, 72. Vybíhal za A. Přikryla
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KOLA

ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

56Ą'.%+
Byl to plodný víkend, v němž si fanoušci přišli na své! Brankově nejchudší
utkání bylo to, které si Večerník vybral v rámci své reportáže, byť v penaltovém rozstřelu si redaktor přišel také na své. Na ostatních hřištích
ale padaly góly jako na běžícím pásu. Celkem jich hráči nastříleli
čtyřiačtyřicet, což činí neuvěřitelný průměr 6,28 gólu na zápas! Na takový okresní přebor se vyplatí zajít, co říkáte?

KOLA

SM LÍK

VÍCOV OBRAL „VRCHÁTKA“ O BOD
Favorit uspěl v Krumsíně až na penalty

KRUMSÍN Vrchoslavice ztratily ve stíhací jízdě za lídrem tabulky
Okresního přeboru-II. třídy z Horního Štěpánova další bod, který přenechaly v Krumsíně„domácímu“ Vícovu. Ten měl v prvním poločase
optickou převahu, kterou zužitkoval až v závěru, když předtím prohrával z brejové situace. V druhé půli se prakticky hrálo na jednu branku,
aleVícov cenný bod ubránil.V tabulce je devátý s jedenadvaceti body,
Vrchoslavice na druhé příčce ztrácejí na Horní Štěpánov body tři.

SO8ª%

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

.7-i-4.
Nový trenér nezamyslické Hané si premiéru na lavičce představoval
rozhodně jinak. Nástupce Vlastimila Michlíčka vedl své svěřence do
duelu s určickou rezervou odhodlaný změnit nepříznivý vývoj sezóny
a pád až na předposlední příčku tabulky. Po sobotě však bylo ještě hůř...
Inkasovat doma sedmičku to zná snad jen pražská Slavia, když hraje
s Arsenalem nebo Teplicemi...

PROGNÓZA NA 17. KOLO
aneb Večerník předpovídá
*CP¾0G\CO[UNKEG,KUMTC$TQFGMW-QPKEG
VS.
Rozjetá Jiskra stále na jaře neztratila ani bod, zatímco Haná
se utápí v problémech. Ani doma proti dobře promazané
Jiskře mnoho šancí mít nebude.

6KR
8GéGTPÊMW

5QMQN8TCJQXKEG(-5MCNMC
VS.
Vrahovice v derby obraly o dva body Držovice a snaží se
udržet v horní polovině tabulky. Recept na Skalku by doma
najít měly

6KR
8GéGTPÊMW

6,*QTPÊiV÷R¾PQX(-8ÚwQXKEG
VS.
Výšovice zajíždějí už podruhé do kopců a ani ve Štěpánově
jim terén příliš vyhovovat nebude. Navíc budou hrát proti
lídrovi soutěže.

6KR
22
8GéGTPÊMW

1:4
3:1

5:2

6KR 22
5QMQN7TéKEG$5QMQNèGEJQXKEG$
VS.
8GéGTPÊMW
Zajímavý souboj slibuje derby dvou rezerv. Přestože
Čechovice doma vyzrály na Tištín, domácí body rozdávat
4:3
nebudou.
6KR
6,6KwVÊP(%&QDTQOKNKEG
VS.
8GéGTPÊMW
Vyrovnaný souboj dvou týmů ze středu tabulky by měly
3:1
rozhodnout domácí podmínky v Tištíně. Hostům malé
hřiště příliš nesvědčí.
5QMQN$TQFGMW2X5QMQN8ÊEQX
VS.
6KR
Domácí Brodek bude proti Vícovu usilovat o udržení první 8GéGTPÊMW
poloviny tabulky, v čemž by měl být úspěšný. Hostům se na
4:2
venkovních hřištích příliš nedaří.
5QMQN8TEJQUNCXKEG6,5QMQN&TåQXKEG
VS.
6KR
Šlágr kola už přece jen nebude mít takový náboj, protože hosté
8GéGTPÊMW
v posledních kolech ztrácejí body a rozdíl mezi oběma soupeři se
2:1
tak zvětšuje. Vrchoslavice sice doma hrají pod tlakem, ale vítězství
by jim nemělo uniknout.

21Ą#&ª-#010º4Č
1. Libor Němec (TJ Horní Štěpánov) 19 branek
2. Pavel Foret (Sokol Čechovice B)
David Abrahám (TJ Horní Štěpánov)
4. 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)
Jan Dvořák (Sokol Vrahovice)
14. Jiří Fojt (TJ Horní Štěpánov)
David Kolář (Jiskra Brodek u Konice)
Lukáš Fiferna (TJ Sokol Držovice)
17. Jakub Špaček (FC Dobromilice)
Jakub Kratochvíl (FC Dobromilice)
Martin Dostál (Sokol Vrchoslavice 1946)
Petr Vodák (Sokol Určice B)
21. Jan Typner (Sokol Brodek u Pv)
Josef Meluzín (Štěpánov)
Petr Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
Zdeněk Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
Jiří Karásek (FK Skalka 2011)
26. Vojtěch Vávra (Sokol Vícov)
David Bosák (Tištín)
28. Patrik Richter (FC Dobromilice)

fotbal

15
15
14
12
12
11
10
10
10
10
10
10
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
5

Tomáš
KALÁB
Od úvodních minut byl Vícov častěji na
míči a hosté spíše opatrně vyčkávali. První šanci měl Rozsíval, který vystřelil těsně
nad branku. Na druhé straně po levém
křídle prosvištěl Liška, oklamal i gólmana, jenže před prázdnou brankou odvracel míč do bezpečí jeden z obránců.
Rozsíval byl nadále střelecky agilní, jenže
neměl seřízenou mušku, vrchoslavický
Dostál mířil z voleje také mimo.
Po půlhodině hry to byl opět Liška, který potáhl míč po levé straně, posunul
míč na střed Dostálovi a ten technickou
střelou pod břevno otevřel skóre zápasu.
Po rohu mohl ještě zvýšit vedení Klesnil, jenže Drčka vyrazil míč na další roh.
Prostor ohraničený třemi tyčemi netrefil
ani Světlík. Pět minut před pauzou Ježek
zleva odcentroval a Tesařík umístěnou

1:1
(1:1)

SO84%* PK 3:4
hlavičkou k tyči vyrovnal. Ještě do přestávky nastřelil hostující Liška břevno.
Liška se mohl zapsat do historie utkání
hned po přestávce, jenže Drčka mu při
jeho nájezdu včas zmenšil střelecký úhel.
Vrchoslavice se dokonce radovaly z druhé branky, jenže ta podle názoru sudího
padla z ofsajdu. Ve střeleckém snažení
nebyli úspěšní ani oba Horákové nebo
Dostál. Neúspěšný pokus o lob předvedl
zleva Ježek. Spíše propagační střelu vyslal
na Mariana Jurčíka Světlík.
Po dělbě bodů rozhodovaly o tom bonusovém penalty, Vícovští nebyli úspěšní
hned dvakrát, rozhodující penalta šla jen
do tyče.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku najdete na straně 27

BYLI JSME
U TOHO

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

www.vecernikpv.cz
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VTGPÆTč
/KTQUNCX-476185-ºt5QMQN8ÊEQX

„Bod za průběh utkání určitě bereme, hráli jsme v improvizované sestavě, chybělo nám dost hráčů, někteří hráli zdravotně indisponovaní. Z tohoto pohledu to pro nás bylo hodně těžké. Do utkání jsme celkem
dobře vstoupili, soupeře jsme nepouštěli do šancí, některé jsme si naopak vytvořili, ale překopli bránu.
Inkasovali jsme z brejku po krásné střele, dokázali jsme ale po centru odpovědět a vyrovnat, což pro nás
ještě do poločasu bylo důležité. O poločasu jsme si řekli, že ještě zkusíme uhrát dobrý výsledek, což se
nám, myslím, povedlo. Ve druhém poločase měl soupeř určitě více šancí, my jsme měli jen náznaky brejků, které jsme nedotáhli. Ke konci zápasu jsme už byli pod tlakem, síly zřetelně ubývaly. Druhý poločas
jsme hráli víceméně na brejky a po jednom jsme klidně mohli kopat penaltu. S bodem jsme proti favoritu
určitě spokojeni. Mrzí určitě penalty, mohli jsme získat bod navíc, ale nedaří se nám, nevím, kde je zakopaný pes. Penalty trénujeme, přesto to není ono.“

/KTQUNCX2#0è'-t5QMQN8TEJQUNCXKEG
„Beru to jako ztrátu bodu, i když jsem měl z tohoto hřiště obavy, tohle nám nevyhovuje, jsme zvyklí hrát
technický fotbal. Navíc jsme neměli ideální sestavu, stoper hrál s horečkou, druhý stoper lehl také, takže
sestava byla úplně jinak poskládaná. Navíc šlo o poměrně klíčové hráče, třeba Tomáše Hradila, který by
už příště měl nastoupit. Podpora z obrany pak nebyla taková, jak by měla být. Soupeř nakopával balóny,
dal velice laciný gól. My jsme neproměnili šance, tím pádem z toho byla remíza. Bylo to hodně soubojové,
soupeř byl bojovný. Ve druhém poločase jsme měli prakticky permanentní tlak, ovšem bez efektu. Se
dvěma body nejsem spokojený, ale počítal jsem s touto nepříliš pohlednou hrou. Díky bohu aspoň za ty
dva body, protože ani na penalty jsme nebývali příliš úspěšní.“

16. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
Jiskra Brodek u Konice
FK Výšovice

5:1
(3:0)

Branky: 8., 34. Z. Koudelka, 47., 71.
Kolář, 30. P. Koudelka – 71. Kvapil.
Rozhodčí: Landa – Rek, Šmíd. Žluté
karty: 61. Z. Koudelka, 81. P. Grepl – 27.
M. Okleštěk, 39. F. Okleštěk, 56. Kvapil.
Diváků: 140.
Brodek u Konice: Kováč (82. K. R.
Grepl) – Svoboda, Blatner, Možný, P.
Grepl – Z. Koudelka, P. Koudelka, Müller (85. Liška), M. Grepl – Kolář, Vičar.
Trenér: Patrik Müller
Výšovice: M. Škop – J. Škop, Krajíček,
Kozdas – M. Okleštěk – Ryšánek, Pelikán, Kypr (85. Dudík), Krčmář – F.
Okleštěk, Kvapil. Trenér: Michal Dudík
Pohledem trenérů
Patrik Müller: „Vstup do jarní sezóny
je pro nás zatím velmi příjemné překvapení. Do zápasu jsme vstoupili aktivně,
dali jsme rychlý první gól už po osmi minutách hry, pak šťastný druhý. Utkání se
nám celkově povedlo a až na dvě zhruba
pětiminutové pasáže ve druhém poločase jsme měli utkání pevně v rukou. Diváci
viděli pohledný kombinační fotbal a pěkné góly. Musím pochválit všechny hráče,
kterých jsme tentokrát měli nedostatek,
nebylo těžké postavit sestavu z jedenácti
hráčů. Ke konci zápasu se nám zranil
gólman, musel jej vystřídat hráč do pole.“
Michal Dudík: „Průběh utkání odpovídal výsledku, zápas nám vůbec nevyšel. Terén byl poněkud problematický,
rozhodčí jej před zápasem zkoumal, ale
nakonec se hrálo. V Brodku u Konice
se těžko vyhrává, mají tam kvalitní hráče, vyvinuli potřebný tlak, my jsme při
standardních situacích nedostupovali
protihráče a už během prvního poločasu
bylo rozhodnuto. Poté už se zápasem nic
neuděláte.“
Sokol Čechovice B
TJ Tištín

8:4
(6:3)

Branky: 6., 37. Chmelík, 58., 86. Klváček, 12. Foret, 27., 40. Jančík, 42. Bílý, - 39.
Chmelík vlastní, 10., 32. Bosák, 60. F. Hanák vlastní. Rozhodčí: Keluc – Kupka,
Otáhal. Bez žlutých karet. Diváků: 40.
Čechovice B: Zapletal – Vybíral (20.
Hanák), Začal, Wolker (63. Naicler),
Jano – Chmelík, Hodulák, Jančík (46.
Němeček), Sedlák (46. Klváček) – Bílý,
Foret (77. Rozehnal). Trenér: Evžen
Kučera
Tištín: Koutský – Havlíček, P. Hanák,
Slavík (34. J. Hanák), Sipěna – Hýsek,

Rud. Návrat, Kyselák, Mojtek – Bosák,
Rehák. Trenér: Radim Havlíček
Pohledem trenérů
Evžen Kučera: „Naše utkání jsou gólově vždycky výživná, tentokrát se nám
poprvé podařilo vstřelit více branek než
soupeř. Výhry si ceníme, stejně jako přístupu hráčů, kteří to po dvou těsných
porážkách nezabalili a přišli na zápas
v hojném počtu. Soupeř s námi v prvním
poločase držel krok, po změně stran jsme
mu brankově odskočili, měli více míč na
kopačkách a vítězství si pohlídali.“
Zdeněk Oulehla: „Měli jsme trochu
problémy s terénem, který umožňoval
rychlé skluzy míče. Projevil se fakt, že
rezervy bývají na vlastním hřišti silnější.
My naopak měli problémy se složením
týmu, někteří hráči byli nemocní. Byli
jsme však později na míči, sice se nám
podařilo dát góly, ale také jsme jich příliš
dostávali, od stavu 3:4 nám už domácí
odskočili. O přestávce jsme si řekli, že
chceme zápas dohrát s přijatelným výsledkem, v druhém poločase jsme už
přidali pouze jedinou branku. Celý zápas
stojí za zamyšlení do příštího týdne.“
FC Dobromilice
SokolBrodekuProstějova

4:1
(1:1)

pak už jsme soupeře prakticky do ničeho
nepustili.“
Tomáš Bureš: s trenérem se nám opakovaně nepodařilo telefonicky spojit.
TJ Sokol Držovice
Sokol Vrahovice

3:3
(1:1)

Branky: 49., 54. Fiferna, 44. Borja – 26.,
78. Bukovec, 80. Dvořák. Rozhodčí:
Dömisch – Weiser, Budaj. Žluté karty:
67. Řehulka, 76. Štverák – 60. Farný, 64.
Studený, 86. Prucek. Diváků: 56.
Držovice: Menšík – Štverák, Chlup,
Valenta, Kolkop – Hradečný, Borja, Procházka, Valach – Řehulka, Fiferna. Trenér: Jindřich Skácel.
Vrahovice: T. Krč – Michalec, Prucek,
Bukovec, Klíč (88. Kratochvíl) – Vitásek,
Šatný, Dvořák, Varga – Farný, Studený.
Trenér: Vladimír Krč.
Pohledem trenérů
Jindřich Skácel: „Hráli jsme ve výškově
hodně malé sestavě, čímž jsme byli vůči
soupeři v nevýhodě. Začali jsme poměrně vlažně, soupeř si vypracoval v prvních
deseti minutách tři šance a zaslouženě se
dostal do vedení. Ještě do poločasu jsme
díky Borjovi vyrovnali, do druhé půle
jsme nastoupili jako vyměnění2-
a Fiferna nám zajistil dvoubrankový náskok.
Z brejku jsme mohli dát na 4:1 a bylo
by rozhodnuto. Klíčovým okamžikem
bylo odstoupení Borji, dohrávali jsme
kvůli nemožnosti střídat v deseti, mužstvo znervóznělo, zatáhlo se, což bylo
čekání na smrt. Vrahovice zaslouženě
vyrovnaly, mají velmi kvalitní mužstvo
s výjimkou zadních řad. Diváci si v dešti
a zimě přišli na své, ke kvalitě zápasu přispěli i rozhodčí.“
Vladimír Krč: „Do utkání jsme opět
vstoupili aktivně, domácí jsme trochu
překvapili. Asi ze čtvrté tutovky jsme se
dostali do vedení, pak jsme soupeři skrz
některé individuální chyby umožnili vyrovnat. V nástupu do druhého poločasu
jsme vypadli z rytmu a inkasovali dva
slepené góly, během druhého poločasu
jsme se ale z útlumu dostali a zaslouženě vyrovnali, dokonce jsme mohli
i strhnout vítězství na svoji stranu. V zápase jsme, myslím, byli o něco lepší,
cením si toho, že se mužstvo semknulo
a prokázalo sílu. Podržel nás brankář
Krč, ocenění si zaslouží stoper Bukovec.
SFK
dvěma
body
jsme spokojeni.“
Skalka
2011
1:5
(1:1)
TJ Horní Štěpánov

Branky: 62., 65. Kratochvíl, 7. Richter,
47. Blumenstein - 33. Piňos z penalty.
Rozhodčí: Němec – Mlčoch, Klusal.
Žluté karty: 28. Václavík, 80. Blumenstein, 81. Slavíček – 29. Masař, 67. P.
Soldán, 70. Vystavěl, 72. J. Matoušek.
Diváků: 69.
Dobromilice: Nosek – Kubíček (75.
Slavíček), Ryška, Bako, Šoc – Richter,
Žondra (67. Abeles), Václavík, Blumenstein – Fialka, Kratochvíl. Vedoucí mužstva: Jakub Špaček
Brodek u Prostějova: Vystavěl – Masař, Pávek, R. Soldán, P. Soldán, Typner,
Piňos, P. Matoušek, Zatloukal, Zlámal, J.
Matoušek. Trenér: Tomáš Bureš
Pohledem trenérů
Jakub Špaček: „Úvod zápasu nám vyšel,
brzy jsme se dostali do vedení po pěkné
akci Blumensteina, po níž Richter zakončoval do prázdné branky. Brodek hrál
dlouhé nakopávané míče, což nám při
absenci stopera Šenkyříka dělalo problémy. Hasili jsme to všelijak, vyrovnání
přišlo z penalty. Museli jsme přeskupit
obranu, v těchto fázích zápasu nás hodně
podržel brankář Nosek a klid do středu
hřiště vnesl navrátilec Žondra. V šatně
byl docela průvan, který se projevil ve- Branky: 6. M. Glouzar – 30., 57. Abradoucí brankou hned po dvou minutách, hám, 76., 86. Meluzín, 65. Rychnov-

ský. Rozhodčí: Procházka – Mašek,
Hyžďák. Žlutá karta: 41. Bartoník (S).
Diváků: 57.
Skalka: A. Glouzar – Slamenec, Pinkava, Donát, Spisar – Sedlák (65. Ovečka), Hyžďál, Bartoník, Prokop – M.
Glouzar, Dostalík. Vedoucí mužstva:
Roman Pinkava
Horní Štěpánov: Suchý – Sígl, Marek,
Bašný (60. Svoboda), Rychnovský –
Tyl, Němec, Meluzín, Fojt (87. Červinka) – Abrahám, Klimeš. Vedoucí
mužstva: Adolf Langer.
Pohledem trenérů
Roman Pinkava: „Výsledek utkání je
sice jednoznačný, ale v prvním poločase jsme s favoritem hráli vyrovnanou
partii. Měli jsme dvě vyložené šance,
pokud bychom je proměnili, zápas
by byl určitě vyrovnanější. V druhém
poločase jsme dostali dva slepené góly
z úhlu, poté už jsme se ani příliš nevraceli, soupeř z brejků skóre ještě navýšil.
Trápí nás zranění, Karásek půjde na
operaci s vazy. Horní Štěpánov prokázal
velkou kvalitu, má v kádru nadstandardní hráče.“
Adolf Langer: z rozhodnutí klubového
vedení se k zápasům nevyjadřuje.
HanáNezamyslice
SokolUrčiceB

0:7
(0:2)

Branky: 60., 64. 75. Bross, 44., 55. Vodák, 40. Plišťák, 85. Čajan. Rozhodčí:
Protivánek – Mik, Hýbl. Žlutá karta:
65. Moravec (N). Diváků: 40.
Nezamyslice: Buriánek – Machálek,
Moravec, Ošťádal, Pavelka, Matoušek,
Přikryl, Moler, Stejkora, Kiriljuk (59.
Majer), Vévoda. Trenér: Lukáš Král.
Určice B: Pokorný – Kadlec (46. Čajan), Nakládal (40. Pospíšil), Plišťák,
Hudský – Antoníček (46. Krajíček),
Halouzka (46. Hanzelka), Mlčoch, Berčák – Bross, Vodák. Trenér: Karel Vlach
Pohledem trenérů
Lukáš Král: s trenérem Nezamyslic se
nám nepodařilo spojit.
Karel Vlach: „Prvních patnáct minut
nebylo úplně ideálních, náš brankář
pokryl dvě střely soupeře, my jsme pak
dvakrát dorazili střely do brány a po
přestávce jsme přidali rozhodující třetí
branku, po níž už soupeř přestal běhat.
Nebylo tak problémem ještě navyšovat
skóre. Bylo to pro nás velice důležité
utkání, de facto o šest bodů, proto jsme
se na ně zodpovědně připravili, hráli
jsme vysoko a to na soupeře platilo.“
(tok)
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Vládce prostějovské kabiny Jiří Vykoukal se naposledy ohlíží za uplynulou sezónou
PROSTĚJOV Ještě jedno hodnoticí ohlédnutí za nedávno skončenou hokejovou sezónou 2018/19
poskytl Večerníku hlavní trenér
a sportovní manažer LHK Jestřábi Prostějov Jiří Vykoukal (na
snímku), tentokrát formou původního rozhovoru přímo. Bývalý
špičkový obránce příliš nechválil
a častěji sahal ke kritice, což se při
jeho známé náročnosti dalo čekat.
Zda zůstane na lavičce prostějovských hokejistů i nadále, prozatím
nepotvrdil ani nevyvrátil, stejně
jako neodtajnil první přírůstky
v hráčském kádru. Na tato témata
se prozatím vůbec nechtěl bavit
a odkázal nás až na prvn květnový
týden.

ka, Tomáše Divíška, Marka Račuka i dalších a vzhledem k úzkému
kádru jsme pak často nastupovali
jen na tři pětky. Což se v rychlém
tempu Chance ligy nedá vydržet.
Navíc jsme po Vánocích přišli natrvalo o Tomáše Karpova, čímž se
nám rozpadla první lajna, do které
jsme nikoho nového nepřivedli.
Především tyhle personální potíže
vedly ke kolísavým výkonům, herně i výsledkově jsme se ve druhé
půlce sezóny pohybovali pořád
nahoru a dolů. Někteří kluci nedokázali udržet stabilní formu, během
celého ročníku jsme udělali snad
miliardu individuálních chyb. Tím
pádem jsme dohromady nepředvedli nic světoborného.“
yy Co říct k play-off?
„Do čtvrtfinále proti Vsetínu jsme
v rámci exkluzivního
nevstoupili dobře, ale od druhého
interview
utkání se mančaft zlepšoval a nakopro Večerník
nec chyběl k postupu jen kousek.
se ptal
Konkrétně jsme doplatili na to, že
v rozhodujícím sedmém zápase
Marek
kluci opět udělali ty individuální
chyby, které nás srážely celou sezóSONNEVEND
nu. Předtím mě naopak moc potěyy Jak byste s odstupem času šilo, jak se mužstvo za nepříznivého
uplynulý ročník zrekapituloval? stavu série parádně semklo a začalo
„Měli jsme parádní první čtvrtinu hrát místo individuálního pojesoutěže, kdy jsme hráli velice dobře tí mnohem víc týmově.
díky tomu, že tým byl pohromadě,
fungoval a vyhýbala se nám zranění.
Ve druhé čtvrtině jsme výkonnost
ještě docela drželi, ale zbytek základní části už tak vydařený zdaleka nebyl. A tady je potřeba si
říct důvody. Tím největším
byla rostoucí marodka,
hlavně zdravotní výpadky řady klíčových
hráčů. Na několik
týdnů jsme se museli obejít bez
Tomáše Nouzy,
Lukáše Žálčí-
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Zásluhou čehož jsme se do série
skvěle vrátili.“
yy Od splnění semifinálového
cíle vás dělilo jediné vítězné
střetnutí, ovšem v konečném
pořadí Chance ligy jste obsadili
až sedmou příčku. Nakolik tohle vy řešíte s ohledem na vysoké nároky šéfa klubu Jaroslava
Luňáka?
„Majitel by samozřejmě chtěl, abychom v ideálním případě skončili
první. (pousměje se) Zase je ale potřeba být realista a vidět, že menší
šířka kádru nás stála spoustu bodů
během základní části. Stejně jako
zmíněné propady ve výkonnosti
jednotlivých hráčů. Včetně klíčové
osoby prvního gólmana Kuby Neužila, který většinu soutěže střídal
lepší výkony s horšími a celkově zůstal určitě za naším očekáváním. Až
ke konci sezóny i v play-off se mu
dařilo, jenže v posledním čtvrtfinálovém utkání ve Vsetíně

Stále se nám nedaří dostat diváky ve větším
počtu do hlediště. Během let v první lize
jsme zkusili prakticky všechno.
Proto už se podepisuju pod názor, že dokud v Prostějově
nebude nový moderní zimní stadion,
výrazně víc lidí tady na hokej chodit nezačne...

yy Jaké největší pozitivum vidíte na uplynulé sezóně?
„Asi ten úplný závěr, kdy se tým
dokázal výborně semknout. A první čtvrtina základní části, ve které se
nám dařilo předvádět dobrý hokej.
Jinak nic moc pozitivního nevidím,
já spíš bývám víc kritickým realistou.“
yy A co je naopak největším zklamáním?
„Musím říct fakt, že se nám stále nedaří dostat diváky na naše domácí
zápasy do hlediště ve větším počtu. Během let v první lize jsme
zkusili prakticky všechno,
poskládali kvalitní mančaft
z hodně zajímavých hrá-

znovu nezachytal podle
našich představ. Já nejsem
zastánce takové jmenovitě
otevřené kritiky do médií,
ale v případě Jakuba to říkám
schválně. Buď tuhle kritiku zvládne a posune se výkonnostně dál,
nebo ji nezvládne a potom nemá
na to, aby dělal brankářskou jedničku v prvoligovém nebo extraligovém klubu.“
yy Pokud se vrátím k užší soupisce, je vůbec tahle věc řešitelná s ohledem na nižší finanční
rozpočet v porovnání s největšími favority Chance ligy?
„V současnosti to řešitelné moc
není jednak z důvodu zmíněného
rozpočtu, a pak také tím, že nám
zatím chybí mládež na odpovídající
výkonnostní úrovni. Oproti jiným
prvoligovým klubům nemáme juniorku, ze které bychom nejlepší mladíky mohli směle zařazovat do áčka.
Ekonomicky konkurovat Českým
Budějovicím, Vsetínu, Kladnu či
Jihlavě taky nemůžeme, i když hráči
u nás mají určitě vytvořeny nadstandardní podmínky. Ani nejsme farmou žádného extraligového klubu,
čímž si řada mančaftů Chance ligy
výrazně pomáhá. My po téhle stránce těžíme pouze v omezené míře
z dobrých vztahů třeba se Spartou
Praha, Pardubicemi nebo Zlínem.
Ovšem celkově jsou naše možnosti
hráčského posilování či doplňování
v případě potřeby omezené.“

čů, předváděli atraktivní útočný
hokej plný nastřílených gólů, pohybovali se úplně nahoře v tabulce.
A přesto se žádné velké divácké
návštěvy nekonaly v porovnání
s tím, kdy jsme hráli dole nebo se
nám moc nedařilo. Pořád chodila
ta tisícovka skalních fanoušků plus
několik stovek dalších. Stejně tak
se zapracovalo na komunikaci s příznivci, zmodernizovaly se webové
stránky klubu a lepší servis nabízíme i na sociálních sítích, stejně jako
během domácích zápasů. Já osobně jsem třeba po vítězství v pátém
čtvrtfinále na Lapači věřil, že na
šesté utkání série u nás bude konečně jednou vyprodáno, zimák pořádně plný. Stejně nebyl... Proto už
se podepisuju pod názor, že dokud
v Prostějově nebude nový moderní
zimní stadion, výrazně víc lidí tady
na hokej chodit nezačne. Přesto
bych chtěl moc poděkovat všem, co
pravidelně chodí, že tým povzbu-

zují a snaží se
nám vytvořit co nejlepší domácí prostředí.
Velice si vážíme toho, že během sezóny nedošlo k žádným
závažnějším prohřeškům, které
nás v minulosti poškozovaly.
Za to patří všem obrovský
dík, stejně jako za krásná
chorea. Ta jsou často
velkou ozdobou
prostějovských
utkání.“

vizitka

JIŘÍ VYKOUKAL
✓ narodil se 11. března 1971 v Olomouci
✓ bývalý vynikající obránce,
dnes trenér i funkcionář
✓ během hráčské kariéry oblékal dresy
TJ DS Olomouc, HC Sparta Praha,
Baltimore Skipjacks, Hampton Roads Admirals (AHL, USA),
MODO Hockey (Švédsko), Espoo Blues, TPS Turku (oba Finsko),
HC Mountfield, HC Plzeň 1929
✓ jeho největšími úspěchy jsou na reprezentační úrovni čtyři medaile
z mistrovství světa mužů (dvě zlata - 1996 a 1999 a dva bronzy
(1997 a 1998) a na klubové bázi dva mistrovské tituly
(oba se Spartou Praha 2006 a 2007)
✓ za národní tým ČR startoval i na zimní olympiádě 1994
a na Světovém poháru 1996
✓ na mezinárodní scéně vybojoval ještě dvě bronzové medaile
ze světového šampionátu juniorů (1989, 1990), jedno zlato
(1988)a dvě stříbra z mistrovství Evropy juniorů (1987, 1989)
✓ v nejvyšší české soutěži přidal ještě čtyři bronzová umístění
(3x v dresu Sparty (1996, 1997, 2009), 1x s Plzní/2012)
✓ v českém národním týmu odehrál celkově 50 zápasů,
v nichž zaznamenal 5 branek, 8 asistencí
✓ do Prostějova přišel v roce 2014 na pozici sportovního manažera,
posléze se stal i asistentem trenéra
✓ na podzim 2016 po odvolání tehdejšího prvního lodivoda
Kamila Přecechtěla ohlásil svůj odchod z klubu, ale nakonec si vše
rozmyslel a zkraje roku 2017 sám nastoupil na místo hlavního kouče
✓ je ženatý, má dvě děti
zajímavost: v roce 1989 byl z 208. místa draftován Washingtonem
Capitals do zámořské NHL, ale nikdy si ji nezahrál

Pondělí 15. dubna 2019
kpv.cz
www.vecernikpv.cz
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PRIMÁT V 11. ROĠNÍKU SIDA CUPU PUTUJE
DO BħLORUSKA, PROSTħJOV OPħT ŠESTă
PROSTĚJOV V pořadí již jedenáctý ročník prestižního mezinárodního turnaje v ledním hokeji SIDA Cupu je minulostí.
Na prostějovském zimním stadionu se konal v závěru uplynulého týdne - od pátku do neděle. Z osmičlenné startovní
listiny si nejlépe vedl jeden ze šesti zahraničních účastníků,
a sice běloruský Minsk. Ve finále si poradil s reprezentantem
Slovenska Novými Zámky. Třetí místo získal další slovenský
tým Martin. Domácí Prostějov stejně jako loni obsadil šestou
pozici, když ve skupině skončil třetí a v duelu o pátou příčku
podlehl Púchovu.

PŮVODNÍ
zpravodajství
ví
pro Večerníkk

Petr
KOMÁREK
K
Po jedenácté. Hokejový SIDA Cup,
těšící se zájmu celků z Česka i ze
zahraničí, se v Prostějově již dávno
stal zavedenou tradicí. Pro letošek
na něm měli převahu zástupci ze
Slovenska, do dvou čtyřčlenných
základních skupin naskočili celkem
čtyři. Martin, Púchov, Nové Zámky
a Topoľčany. Pomyslnou cizineckou
legii doplnili Rakušané z Klagenfurtu a běloruský Minsk. Český, respektive moravský prapor držel vedle
Prostějova už pouze Uherský Brod.
5HPÉ]DDSDNXz
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V základní skupině A se představil
hostitelský výběr Prostějova, Martin, Klagenfurt a Topoľčany. Hanáci
vstoupili do turnaje remízou, nerozhodný výsledek si vysloužili proti rakouskému protivníkovi. Bod z utkání
s Klagenfurtem byl nakonec jejich
jediným bodovým ziskem v celém
turnaji. S Topoľčany totiž poté padli

1:5 a jako poražení odcházeli také ze
střetnutí s Martinem – po skóre 2:6.
Jediný bod spolu se čtyřmi vstřelenými a dvanácti inkasovanými brankami je – díky lepšímu celkovému
skóre oproti Klagenfurtu – poslal do
zápasu o konečné páté místo. V něm
během třech dnů vyzvali třetí družstvo ze Slovenska. Tentokrát se pokusili zdolat Púchov, ani to se jim však
nepovedlo a po vysoké prohře 0:7
jim připadla šestá příčka. Prostějované tak zopakovali své umístění z loňska. Sedmý skončil druhý moravský
zástupce Uherský Brod, jenž si ve
svém posledním představení poradil
s Klagenfurtem 5:3.
Skupinu A opanoval Martin, který
protějška z Rakouska smetl 15:0 a kanonádu předvedl také proti Topoľčanům. To skóroval desetkrát. Prostějov
se tak stal jediným týmem, který mu
ve skupině dokázal vstřelit nějaký gól.
Druhé místo, jež stejně jako první zaručovalo postup do bojů o medaile, si
přisvojily Topoľčany. Vedle domácích
totiž pokořily Klagenfurt 4:2.

2TQUV÷LQXUMÚVÚOMVGTÚUG\×éCUVPKNTQéPÊMW5+&#%WRW0CUPÊOMW\EGNCXNGXQ,KąÊ0GVWwKNąGFKVGNURQNGéPQUVK5+&#5GEWTKV[IGPGT¾NPÊJQRCTVPGTCVWTPCLG<EGNCXRTCXQRCMUVQLÊ#NQKU/Cé¾MLGPåCMEKLCMQQDX[MNG\CwVÊVKN(QVQ5-2TQUV÷LQX

ky. Na své konto si připsaly pět bodů
– dva za každé ze dvou vítězství a jeden za remízu. Smírně 1:1 se pro tentokrát rozešly s Minskem, proti Uherském Brodu poměrem 8:2 a proti
Púchovu výsledkem 5:0 nezaváhaly.
Hned za ně se zařadili Bělorusové
z Minsku. Ti rozstříleli uherskobrodský Spartak 11:1 a 1:1 vedle Novozámeckých plichtili rovněž s Púchovskými. Púchovanům nepomohla ani
závěrečná výhra nad Brodem 6:0, do
semifinále se nedostali.

Novým Zámkům. V prvním případě
suverén skupiny A nestačil na celek
z běloruské metropole 2:4, ve druhém
si Novozámečtí otevřeli střelnici. Topoľčany odrovnali sedmi brankami,
sami přitom neinkasovali žádnou.
Topoľčany v turnaji prohrály ještě
jednou – znovu vysokým rozdílem.
Martin jim uštědřil debakl 11:1
a domů si odvezl bronz. Na Slovensko nakonec zamířilo i stříbro. Nové
Zámky se na prostějovském ledě
podruhé střetly s Minskem. Oproti
prvnímu vzájemnému zápasu tento
Martin se musel spokojit s bronjiž vítěze měl, Minsk triumfoval těszem, zlato brali Bìlorusové
Pozdìjší finalisté
ně 3:2 a mohl se radovat z absolutníspolu remizovali
ho prvenství.
Boje o medaile se tak letos v Prostějově Podrobnosti z letošního ročníku
Ve druhé skupině označené písme- staly ryze zahraniční záležitostí. Martin SIDA Cupu vám přineseme v dalnem B si nejlépe počínaly Nové Zám- se postavil Minsku, Topoľčany zase ším čísle.
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Celkové poøadí 11. roèníku
SIDA Cupu

1. Minsk (Bělorusko), 2. Nové
Zámky (Slovensko), 3. Martin (Slovensko), 4. Topoľčany (Slovensko),
5. Púchov (Slovensko), 6. Prostějov, 7. Uherský Brod, 8. Klagenfurt (Rakousko).
9ÙVOHGNRYÙVHUYLV

Skupina A
Prostějov – Klagenfurt 1:1, Topoľčany – Martin 0:10, Prostějov
– Topoľčany 1:5, Martin – Klagenfurt 15:0, Martin – Prostějov 6:2,
Klagenfurt – Topoľčany 2:4.
Celkové pořadí: 1. Martin – 6
bodů (31:2), 2. Topoľčany – 4
body (9:13), 3. Prostějov – 1 bod
(4:12)*, 4. Klagenfurt – 1 bod
(3:20).
* Prostějov díky lepšímu rozdílu
ve skóre (-8) poslal jeden získaný bod do zápasu o páté místo,
Klagenfurt taktéž s jedním bodem čekal kvůli rozdílu -17 duel
o sedmou příčku.
Skupina B
Uherský Brod – Nové Zámky 2:8,
Púchov – Minsk 1:1, Uherský Brod
– Minsk 1:11, Púchov – Nové Zámky 0:5, Uherský Brod – Púchov 0:6,
Minsk – Nové Zámky 1:1.
Celkové pořadí: 1. Nové Zámky –
5 bodů (14:3), 2. Minsk – 4 body
(14:3), 3. Púchov – 3 body (7:6), 4.
Uherský Brod – 0 bodů (3:25).
O 5. místo: Prostějov – Púchov 0:7
O 7. místo: Uherský Brod –
Klagenfurt 5:3
Semifinále: Martin – Minsk 2:4,
Topoľčany – Nové Zámky 0:7
O 3. místo: Martin – Topoľčany
11:1
Finále: Minsk – Nové Zámky 3:2

=HâLYRWD
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SIDA Cup. Nejprestižnější domácí
hokejový turnaj, který v Prostějově je
a který jako SK Prostějov 1913 pořádáme. Osobně to pro mě znamená tři
dny – pátek, sobota a neděle – strávené
na zimáku. Jsem totiž hlavním pořadatelem turnaje, ostatně jako u všech, co
se u nás v průběhu sezóny či před ní
a po ní pořádají.
Když je člověk zkušený pořadatel, z turnajů nemusí mít nějaké nervy. Proč
také? SIDA Cup je ale oproti ostatním
prostějovským turnajům v ledním
hokeji v něčem jiný. Netýká se to stresu, nýbrž jeho náročnosti organizace.
Ze všech turnajů je právě SIDA Cup
nejtěžší. Důvod není nijak složitý. Jiný
třídenní turnaj v Prostějově zatím nepořádáme, čili tento je jediný. Letos
jsme navíc jediní my – SK Prostějov
1913 – byli opravdu domácím týmem.
Žádný z ostatních účastníků turnaje
nebyl z blízkého okolí a v Prostějově
přespával. Dohromady šlo o opravdu velké množství lidí – hráčů, jejich
rodičů, členů realizačních týmů. Pro
všechny bylo samozřejmě potřeba zajistit i stravování, aby měli co jíst. Nejvíce
práce tak dalo všechny bez problému
ubytovat a domluvit jim stravu.
Pokud jde o herní systém turnaje, to
žádný strašák pro organizátora nikdy
není. V Prostějově se pravidelně řídíme
zaběhlými pravidly léty prověřenými.
Takový turnaj jako je SIDA Cup by ale
nikdy nešlo nachystat bez kvalitní spolupráce s různými partnery. Osobně se
jako pořadatel zmíním – právě v souvislosti s ubytováním a stravováním
účastníků – o prostějovských hotelech, penzionech a restauracích. Chtěl
bych moc poděkovat Hotelu Tennis
Club, Penzionu U Chmelů, Penzionu
U Koníčka, Hotelu Avion, Hotelu Gól.
Všude nám vyšli vstříc a všechny hráče,
rodiče a trenéry nám ubytovali. Vyhověli nám a jako pořadateli mi to moc
pomohlo. Zapomenout nesmím ani
na Restauraci U Hudečků, s níž velmi
kvalitně spolupracujeme na každém
domácím turnaji.
Obrovský dík patří Jirkovi Netušilovi,
majiteli společnosti SIDA. Celé to zasponzoruje, zaštítí. Bez něj by se něco
takového organizovat nedalo. S takovými lidmi, jako je on, bych si přál
spolupracovat v co největší míře. Je to
opravdu radost. Jirka nám při každém
ročníku vyjde maximálně vstříc a spolupráce s ním je naprosto bezvadná.
Celkově mohu říct, že SIDA Cup je
pro mě, navzdory organizační náročnosti, dlouhodobě srdeční záležitost.
Přispívá k tomu asi i to, že z o něco
vzdálenější minulosti z něj mám
úspěchy i jako trenér.
Michal Janeček,
hlavní pořadatel turnaje
SIDA Cup

Pøedstavujeme osobnosti „eskáèka“:
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Seriál pøipravil Petr Komárek

PROSTĚJOV V Prostějově nastupoval a hrál hokej už v dřívějších letech.
Když odtud ale dvě nejvyšší mládežnické soutěže zmizely, musel se na čas
poohlédnout po angažmá jinde. Teď
je Ondřej Pokorný zpět a patří mezi
obránce juniorského celku SK Prostějov 1913.
Ondřej Pokorný nepochází z Prostějova,
nýbrž z nedalekého Vyškova. Tam také
s ledním hokejem ve čtyřech letech začínal. Osobou, která jej k němu přivedla,
byl jeho otec. Vyškovský dres oblékal až
do kategorie třetí třídy. Pak ovšem hokej

ve městě v Jihomoravském kraji začal mít
problémy a klub postupně upadal a zanikal. Proto Pokorný využil možnosti odejít
do prostějovského klubu.
Během čtvrté třídy do Prostějova přešel i co se školy týče a začal se tady cítit
jako doma. Bohužel i mládežnickou hokejovou scénu v Prostějově zasáhly dost
citelné potíže. Jeho kategorie se na rok
z okresního města vytratila, načež se rozhodl zkusit angažmá v Olomouci. V hanácké metropoli strávil dobrou sezónu.
Tým, kabinu i spoluhráče si pochvaloval.
S dorostem dokonce vyhrál svou soutěž,

Regionální ligu dorostu, a pomohl vrátit
Olomoučany zpátky do extraligové soutěže.
Poté ovšem došlo k přeskupení všech
věkových kategorií. Řadě mladých hokejistů to ztížilo hokejovou cestu a kariéru, obránce Ondřej Pokorný byl jedním
z nich. Možnost dostat se do olomoucké
juniorky nebyla, a tak byl rád, že se v Prostějově obnovila juniorka a on se mohl
vrátit. Do SK Prostějov 1913, kde působí
stále.
Za svůj dosavadní největší úspěch považuje Pokorný postup do dorostenecké

extraligy s Olomoucí. Jeho vzorem je Václav Pletka, dlouholetý kamarád jeho otce
a vlastně i jeho samého. Má ale i další idol.
Jelikož Pletka byl vždy útočník, z obránců
mu imponuje Jakub Jeřábek. Nejvíce jej
sledoval při zápasech v Plzni, jíž od malička fandí a dívá se na každé jeho utkání. Pokud tedy zrovna sám nemá trénink. Jeřábka tak má hodně nakoukaného, líbí se mu
jeho hra, která mu neušla ani v KHL. Bohužel na sledování jeho zápasů v zámořské AHL už tolik času nemá. Jeho velkým
hokejovým snem byla vždy extraliga, nyní
se již ale chce hokejem především bavit.
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HRÁČ

BILANCE V NADSTAVBħ PìINESLA
VEČERNÍKU VYROVNANÁ
BK Olomoucko jde do play
off ze čtvrtého místa

PROSTĚJOV S bilancí sedmi výher a stejného počtu porážek absolvovali hráči BK
Olomoucku nadstavbovou skupinu A1
Kooperativa NBL. To jim zajistilo postup
z páté příčky na čtvrtou po skončení dlouhodobé části nejvyšší soutěže. Byly však
chvíle, kdy to vypadalo líp. Svěřencům
kouče Benáčka však vůbec nevyšla druhá
polovina nadstavby, v níž vyhráli pouze dva
zápasy. Z posledních pěti duelů padli hned
čtyřikrát a druhá i třetí příčka, která by znamenala jisté vyhnutí se Nymburku v případném semfiinále, se tak ztratily v mlze.

FRANTIŠEK VÁÒA

Po třech bodově slabších zápasech našel střeleckou
mušku a proti Opavě byl se šestnácti body nejlepším střelcem svého týmu. Z devíti pokusů se trefil šestkrát, proměnil čtyři trojky ze šesti střel. Parádní
byl především dlouhý pokus v poslední
sekundě poločasu, kdy fintou oklamal
obranu a přesně zamířil současně
s klaksonem. Dvě ztráty vynuloval
stejným počtem doskočených míčů
a jedním doskokem.

JAKUB
ŠIŘINA

5

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Douglas ovládl
klíèové tabulky
Prostějov (lv) - S náskokem šesti
bodů vede po nadstavbové části
Javonte Douglas hodnocení míry
užitečnosti všech hráčů Kooperativa NBL. Americký basketbalista, který přišel do kabiny BK
Olomoucko je rovněž nejlepším
střelcem nejvyšší soutěže s průměrem 21,44 bodu na zápas. Během
nadstavbové části na čele střelecké
tabulky vystřídal spoluhráče Lukáše Palyzu, který je druhý. Douglas
potvrdil svoji komplexnost také při
doskakování. V průměru tak v každém zápase získá deset míčů, lepší
je v Kooperativa NBL pouze jeho
nový spoluhráč Petr Bohaček.
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basketbal

„Cílem byl přímý postup do čtvrtfinále a ten se
podařilo týmu splnit v předstihu. Pochopitelně
jsme v tabulce chtěli skončit co nejvýše. Stačilo
málo a mohlo to vyjít. Z medailové příčky jsme
spadli až v posledním kole, celkově ale s výkony
panuje spokojenost,“ ohlédl se za nadstavbovou

POSTUP O JEDNU PìÍĠKU

částí Michal Pekárek, sportovní manažer BK Olomoucko.
Pocit, že konečné postavení regionálního
týmu mohlo být ještě lepší, je však na místě.
Vždyť ještě čtyři kola před koncem atakovali
basketbalisté druhou příčku. Ukázalo se ovšem,
že ve vyrovnané soutěži rozhodují drobnosti. Hanáci ve skupině A1 dvakrát hráli prodloužení, ani
v jednom případě neuspěli. V Ústí nad Labem
mohli vyhrát v řádné hrací době, neproměnili
však závěrečnou střelu. Nastavená pětiminutovka
nevyšla týmu následně ani na půdě svitavských
Turů. Kromě těchto duelů ztratili v poslední minutě také slibně rozehrané střetnutí s nymburským mistrem. Ve všech případech chyběl k výhře
krůček. Kdyby výsledky dopadly opačně, šlo by
Olomoucko do play-off právě ze stříbrné pozice.
„Když se podíváme na odehrané zápasy, některé
výsledky zamrzí. Ale tyto zápasy už jsou za námi,
nic s nimi nenaděláme. Díváme se dopředu. Teď
se bude rozhodovat o tom, jak bude ligový ročník
hodnocený vedením a vnímán fanoušky,“ uvědomuje si Pekárek.
S celkovou bilancí 20 výher a šestnácti porážek je
klub celkem spokojený. Lepší bilanci mají pouze

Foto: www.bkolomoucko.cz

Svitavy. Tuři vyhráli o dva zápasy více. Mimo konkurenci je pak Nymburk. Mistr v sezóně v domácí
soutěži vyhrál, co se dalo. „Týmy na druhém a šestém místě dělily pouhé tři výhry. Z tohoto pohledu bylo rozhodující, kdo se jak dokázal nejlépe
vyrovnat s poklesem formy, který během sezóny
přijde na každého. Všechna mužstva měla série
bez výhry. Třeba na Svitavy přišla až na konci nadstavby, ale stačil jim náskok, který si vybudovali.
Soupeři pod nimi si navíc výhry brali mezi sebou,“
uzavřel dlouodobé boje v Kooperativě NBL sportovní manažer Olomoucka.
Ve vyřazovacích bojích se tým sídlící v Prostějově
utká s Pardubicemi, v semifinále však nutně nemusí narazit na Nymburk. Záležet bude na vývoji
ostatních sérií.

6

MAREK
SEHNAL
KOOPERATIVA NBL 2018/2019

Cesta Go EoM÷ o meGaile poveGe píes ParGuEice
PROSTĚJOV Až závěrečné zápasy
dlouhodobé části určily soupeře ve
čtvrtfinále nejvyšší basketbalové
soutěže. O pořadí na třetím až pátém místě rozhodovala minitabulka tří týmů se stejnou bilancí výher
a porážek. Na základě této bilance
bylo jasné, že BK Olomoucko narazí na Pardubice. Série na čtyři
vítězství startuje hned o velikonočním víkendu na Velký pátek
19. dubna, odveta je na programu
hned o den později. Hrát se bude
v hale prostějovského Sportcentra
DDM vždy od 18:00 hodin.
„Tak vyrovnanou tabulku jsem ještě
nezažil! S Děčínem a Pardubicemi

jsme měli lepší vzájemnou bilanci,
přesto jsme v redukované tabulce
skončili za Válečníky. Ale podařilo se
nám udržet pozici mezi nejlepší čtyřkou, čehož chceme ve čtvrtfinále využít,“ naráží Predrag Benáček na fakt, že
jeho tým by měl v případném sedmém
zápase výhodu domácího prostředí.
V dosavadním průběhu sezóny Hanáci
na Pardubice narazili v pěti případech,
díky výhře ve čtvrtfinále Českého poháru mají na svém kontě tři úspěchy.
V lize dokonce jednou vyhráli na palubovce soupeře, poslední utkání v Prostějově ale vyhráli Východočeši. „Byl to
jeden ze zápasů, který nás nakonec odsunul ze třetí příčky. Ale to samé by se

dalo říci také o nedávné těsné porážce
v Děčíně, nebo o třech ztrátách v prodloužení. Teď už se v tom nebudeme
hrabat. Začíná nová soutěž, která rozhodne o tom, zda sezóna bude úspěšná, nebo ne,“ tvrdí kouč Olomoucka.
Hanáci mají několik dní na to, aby se
dali zdravotně dohromady a vstoupili
do čtvrtfinále v co nejsilnější sestavě.
Každý hráč se totiž bude hodit. „Čeká
nás vyrovnaná a zřejmě dlouhá série.
Soupeři se znají, nemáme se čím překvapit. Rozhodovat bude chuť, nasazení a bojovnost. Postoupí ten, kdo
bude chtít víc. Věřím, že to budeme
my,“ doufá před startem play-off Benáček.
(lv)
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Oslabená sestava na Opavu nestačila
BK OP
bk ol

72:64

OPAVA, PROSTĚJOV Porážkou se
s nadstavbovou skupinou A1 rozloučili basketbalisté BK Olomoucko.
V Opavě ztratili utkání v poměru
64:72, když se ve středečním 14.
kole museli obejít mimo jiné i bez
zraněného Jureho Pelka a scházel
jim tak klasický rozehrávač.
Hanáky nakopla hned první úspěšná
trojka Douglase a od té chvíle byli ve
vedení. Slezané se dlouho nemohli
pořádně trefit do koše a v 5. minutě
znamenala trojka Sehnala hostující vedení 14:4. Další nápor zastavil

oddechový čas, po kterém pěti body
v řadě zavelel do útoku opavský Šiřina. Jeho spoluhráči kapitána podpořili a dostali se až na rozdíl tří bodů na
začátku 10. minuty. Poslední slovo
měl ovšem Norwa a upravil na 18:14
pro Olomoucko po první čtvrtině.
Od začátku druhé periody Opava
vysunula obranu až na polovinu
soupeře a úspěšně napadala jeho
rozehrávku. Rychle otočila výsledek
a v 16. minutě dokonce vedla 31:26.
V dalších dvou minutách ale naprosto selhala pod vlastním košem, inkasovala šest bodů v řadě a přišla o svůj
náskok. Když navíc při posledním
útoku poločasu neuhlídala Váňu, prohrávala po dvaceti minutách 36:40.
Hned po návratu z kabiny snížil na roz-

díl jediného bodu střelou z dálky Šiřina,
Olomoucko přesto drželo vedení až do
27. minuty, kdy další trojkou vyrovnal na
48:48 Kouřil. Právě jeho nasazení přineslo další výsledkový obrat. Po třetí čtvrtině
měli Slezané na své straně vedení 55:51
a to ještě rozhodčí neuznali závěrečný koš
Slavíka, který podle jejich názoru padl až
po uplynutí vymezeného času.
Na začátku posledního herního úseku Hanákům navíc odešla střelba,
čehož svěřenci Petra Czudka dokázali
využít. Ve 35. minutě Klečka z trestných hodů natáhl náskok na dvouciferný rozdíl (64:53) a Opava již nějaké drama nepřipustila.
(lv)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a konečnou tabulku Kooperativy
NBL najdete na straně 26

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
Petr CZUDEK t$-1RCXC

„Ani jeden tým nehrál příliš dobře. Zpočátku jsme k utkání přistoupili
příliš vlažně. První čtvrtina se mi vůbec nelíbila. Postupně přišlo zlepšení
a po přestávce jsme už trefili i nějaké střely z dálky. Celkově to bylo divné
střetnutí, jakoby nikdo nechtěl vyhrát. Vítězní pro nás z pohledu tabulky
už nic neřešilo. Snad jen to, že se v prvním kole vyřazovací části vyhneme
Olomoucku.“

2TGFTCI$'0è'-$-1NQOQWEMQ
„Soupeř byl hlavně ve druhém poločase lepší. Chybělo nám příliš moc hráčů, jednoho nahradíme, ale dva nebo tři už ne. To se ukázalo. Z mého pohledu to nebyl hezký zápas. Někteří hráči byli zbytečně nervózní, nevím, čím to
bylo. Rozhodly naše ztráty, ve dvaadvaceti případech jsme soupeři prakticky
sami přihráli míč a Opava nás za to pořádně potrestala.“

Ś6RXSHĕLVH]QDMªMHWØĺN¦QØFRY\P\VOHWŘ
XYDĺXMHSĕHGSOD\RIINRXÊ
3UHGUDJ
%HQÊHN
PROSTĚJOV V průběhu sezóny se týmy Olomoucka a Pardubic
proti sobě postavily hned v pěti zápasech. Další přidají v play-off.
Může se tak klidně stát, že kluby v jednom ročníku odehrají až
dvanáct vzájemných duelů.„Není to vyloučeno, série může být
dlouhá,“ souhlasí trenér Hanáků Predrag Benáček (na snímku).

mentální situaci na palubovce. To

EXKLUZIVNÍ rozhovor
však nejde naplánovat. Bude to intu- ƔƔ Vyhovuje vám čtvrtfinápro Večerník itivní rozhodnutí podle vývoje utkání lový soupeř?

Ladislav VALNÝ

ƔƔ Lze vůbec na téměř důvěrně
známého soupeře vymyslet něco
nového?
„To opravdu nejde. (úsměv) Hráči se
znají, trenéři taky. Bude však možné
reagovat v průběhu zápasů na mo-

í série.“
ƔƔ Co tedy bude rozhodovat?
„Klíčový bude zdravotní stav hráčů,
zranění a absence můžou být klíčové.
Podívejte se na Svitavy. V závěru nadstavby ze sestavy vypadlo několik hráčů a Tuři prohráli pět zápasů v řadě.“

„Nejde o to, jestli vyhovuje, nebo
ne. Až do posledního kola bylo ve
hře více variant, všichni hráli o lepší
postavení v tabulce. Dopadlo to, jak
to dopadlo. Nešlo spekulovat a to je
vlastně dobře.“
ƔƔ V případném sedmém zápase by

Foto: www.bkolomoucko.cz

Olomoucko mělo výhodu domácího prostředí. Je to velká výhoda?
„Na sedmý zápas nechceme spoléhat.
Ale domácí prostředí má svoji roli. Už
kvůli fanouškům. Ti naši za týmem

stojí už druhou sezónu a jsou výborní. Věřím, že nám opět pomůžou.
K postupu potřebujeme, abychom
všichni byli lepší než soupeř. Hráči
i fandové. Pak se to povede!“

Pondělí 15. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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KOSTELEC V DOHRÁVCE POHODOVÌ SMETL CEREKEV
KOSTELEC NA HANÉ Téměř
EXKLUZIVNÍ
o dva měsíce později oproti pů- reportáž
vodnímu termínu se dohrávalo
střetnutí 12. kola 2. ligy mužů pro Večerník
ČR 2018/2019 mezi házenkáři TJ Marek
Sokol Kostelec na Hané HK a TJ SONNEVEND
Dolní Cerekev. Bez ohledu na
tyto okolnosti však sobotní duel dopadl přesně tak, jak se očekávalo: jasným vítězstvím domácích. Ti poslední celek tabulky
přejeli 31:18 (14:10) a upevnili si tak šesté místo ve skupině Jižní
Morava, nedaleko za dvěma vyššími příčkami.

HK KNH
do cer

31:18

Úplně bez problémů ale Hanáci nekralovali, neboť si mezi 4. a 8. minutou
vybrali svůj tradiční výpadek. Polevení
v koncentraci hosté využili k rychlému
obratu čtyřmi góly za sebou z 2:1 na
2:5, následně byl mač ještě nějakou
dobu vyrovnaný. Od 14. minuty a stavu 5:7 pak přišel rozhodující zlom.

Z DŮVODU
STÁTNÍCH SVÁTKŮ
JE REDAKCE
VEČERNÍKU
V PÁTEK 19. 4.
A V PONDĚLÍ 22. 4.
UZAVŘENA!!!

Uzávěrka
inzerce pro
příští číslo
je ve čtvrtek
18. dubna,
12:00 hodin.

Příští číslo vyjde
až v úterý 23. 4.
Přejeme krásné

Velikonoce!

Plejeři HK viditelně přidali v obraně,
za kterou dobře chytal Navrátil. Současně se podařilo výrazně zrychlit i celkově zpřesnit útočnou fázi, tím pádem
papírově slabší soupeř přestal směrem
dozadu stíhat. A osmibranková šňůra
na 13:7 vedená trojicí L. Varhalík, Popelka, Smékal vnesla do kosteleckých
řad jak potřebnou pohodu, tak příjemný klid.
Ten byl v danou chvíli možná až příliš velký, protože Sokoli znova ubrali
plyn, aby vinou několika zbytečných

FOTOGALERIE

Pozápasové
hodnocení trenéra

klikni na

www.vecernikpv.cz

Milan VARHALÍK – TJ Sokol Kostelec na Hané HK

BYLI JSME
U TOHO

-QUVGNGEMÚDGPLCOÊPGM8QLV÷EJ2QURÊwKN éÊUNQ XUVąGNKN&QNPÊ%GTGMXKUXčLRTGOK
ÆTQXÚIÐN\COWåG
Foto: Marek Sonnevend

chyb v ofenzivě šli po prvním poločase do šatny s náskokem „jen“ 14:10.
Leč jakékoliv obavy o výsledek byly
tentokrát zbytečné, druhá půle patřila
jednoznačně favoritovi.
Domácí borci po přestávce bleskově
utekli na 17:10 a zanedlouho přidali
druhou gólovou sérii dost dlouhého
trvání. Tentokrát ji ohraničila skóre
19:13 a 25:13, tím pádem ve zbývající

čtvrthodině duelu nebylo vlastně co
řešit. Výborně zasahoval druhý strážce
svatyně Mayer, výše jmenované střelecké tahouny v čele s L. Varhalíkem
podpořili též Dostál či Podhrázský,
hodně zápasového prostoru dostali
všichni mladíci včetně benjamínka Pospíšila, který ve svém druhém utkání za
muže vsítil premiérovou trefu.
Protáčení sestavy umožnilo snaživé
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KOSTELEC NA HANÉ Jeden
z nejlepších druhých poločasů za
několik posledních let předvedli
kostelečtí házenkáři předminulou
neděli proti Ivančicím. Vyhráli jej
drtivě 22:11 a pětigólovou ztrátu
(předtím dokonce sedmibrankovou) změnili strhujícím obratem na
jasný triumf 32:26. Teprve dvaadvacetiletá spojka HK Marek Dostál
(na snímku) se na skolení silného
protivníka podílel devíti přesnými
trefami, po euforickém závěru odpověděl na několik našich otázek.

Marek SONNEVEND
ƔƔ Byl to pro vás osobně životní vý-

kon?
„Ani bych neřekl. Prostě jsem dostal víc
prostoru a nějak ho využil, všechno vyplynulo z našeho dobrého výkonu po
přestávce. Trenéři nám řekli, jak máme
na obranu dva ku čtyřem hrát a my
jsme to ve druhé půlce plnili. Chtělo to
pohyb, prosazovat se jeden na jednoho,
využívat volného prostoru a z výhodných pozic střílet.“
ƔƔ Což se právě vám po změně stran
hodně dařilo, skoro každou zvednutou ranou jste skóroval. Čím to?
„Myslím, že se nám po pauze dařilo

všem, celému týmu. Před utkáním
jsem trenérům říkal, že jak mi do brány
spadne první střela, bude to dobré. Ale
já ji netrefil. Přesto jsem se pak chytil
a osobně se mi hrálo výborně, z čehož
mám samozřejmě radost. Ještě větší
však z cenného vítězství.“
ƔƔ Bylo v útoku klíčové zlepšení
zmíněného pohybu?
„Určitě. U nás je důležité, abychom se
hýbali všichni, celá sestava na hřišti.
A ne pouze jeden hráč, který má zrovna balón. Zvlášť proti té dva čtyřce je
pohyb všech útočících stěžejní, hodně
díky němu jsme za druhý poločas dali
víc než dvacet gólů.“
ƔƔ Proč jste ale v úvodní půli opět
dopustili tradiční výpadek, tentokrát z 3:3 na 3:10?
„Já vůbec nevím. Zase jsme najednou
přestali úplně hrát i bojovat, což se nám
stává moc často. Nemůžeme si myslet,
že se zápasy vyhrají samy. Navíc Ivančice mají kvalitní mužstvo, takže naší
slabé chvíle dost využily.“
ƔƔ Já jsem po pravdě nevěřil, že by
šlo tak výraznou ztrátu ještě otočit.
Jak se to vlastně povedlo?
„Postupně jsme zlepšili nejen ten
zmíněný útok, ale i obranu, v bráně se
chytil Pavel Navrátil. A hlavně jsme si

Foto: Marek Sonnevend

po mnoha ztracených zápasech během
jara řekli, že další utkání doma už prostě
nesmíme prohrát. Do druhé půlky jsme
proto vletěli s maximální bojovností,
hrozně moc chtěli odčinit zbytečná
zaváhání s Maloměřicemi B nebo minule v Olomouci. Právě bojovnost dělá
strašně moc, s ní se dá zlomit nepříznivý
vývoj, laciné chyby, silný soupeř i třeba
pískání rozhodčích proti vám. My jsme
do toho šli fakt konečně naplno a odehráli výborný druhý poločas. Díky
tomu máme důležité dva body.
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PROSTĚJOV Dost velká úleva byla po udolání Velkého Meziříčí 32:30
znát na trenérovi prostějovských házenkářů. Tomáš Černíček věděl, že
přemožením čtvrtého celku tabulky udělal výběr Sokola II důležitý krok
ke klidnějšímu dosažení druholigové záchrany, což je základní cíl. S vydřeným vítězstvím na kontě se komunikativní kouč tradičně rozpovídal.

Marek
SONNEVEND
ƔƔ Šlo o významnou výhru?

„Z mého pohledu určitě. Poslední čtyři týmy tabulky se na nás začaly bodově nebezpečně dotahovat a ohledně
boje o záchranu šlo trochu do tuhého.
Bylo zřejmé, že abychom měli trochu
víc klidu i jistoty, potřebujeme porazit
ve zbytku sezóny nejen tyhle mančafty
zespodu, ale i někoho z papírově silnějších soupeřů. Proto jsem klukům před
utkáním kladl na srdce, ať za každou
cenu zkusí urvat aspoň bod, ideálně
dva, což se nakonec podařilo.“
ƔƔ Díky čemu jste uspěli?
„Celý mančaft bojoval, v dané sestavě
bez klasické střední spojky si dokázal
útočně poradit, po přestávce jsme
hodně zlepšili obranu. A hlavně se

Cerekvi v závěru držet krok, proto
už brankový rozdíl dál nerostl. A konečný rezultát se zastavil na číslech
31:18, s čímž mohl být výběr hákáčka
spokojený. Ze strany poražených stojí
za zmínku především dvě sympatická
gesta fair play, kdy jejich hráči v obou

případech přiznali po rozhodčími
neodhalených tečích balón protivníkovi, za což od všech ostatních v hale
sklidili zasloužený potlesk.
Statistiky utkání a průběžnou tabulku s dalším programem 2. ligy
mužů najdete na straně 26
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„Nečekali jsme nic lehkého, čemuž začátek nasvědčoval. Byla to naše klasika,
vstup do zápasu jsme neměli dobrý a ze stavu 2:1 soupeře pustili na 2:5, později
5:7. V útoku se zbytečně ztrácely míče technickými chybami, neproměnili
jsme několik šancí. Naštěstí se pak kluci zklidnili, začali hrát svou házenou a gól
za gólem otočili nepříznivý průběh. Náskok jsme potom zvyšovali, na hřiště se
postupně dostali úplně všichni hráči. A ti nejmladší dostali větší minutáž než
obvykle, což mě těší. Celkově utkání splnilo to, co jsme si představovali. Mladíci měli herní praxi, některé věci jsme si mohli vyzkoušet a na vítězství se tentokrát podařilo dosáhnout bez nervů, posledních patnáct minut už probíhalo
při větším než desetibrankovém rozdílu v klidu pod naší kontrolou. Hostům
v užší sestavě trochu došly síly, zatímco my jsme zátěž rovnoměrně rozložili na
všech čtrnáct hráčů. A máme další dva body, takže super.“

povedlo zvládnout rozhodující závěr
s naším obratem z mínus tří branek
na konečný rozdíl plus dva góly. Kluci
zaslouží pochvalu, vyloženě to uválčili
a vydřeli.“
ƔƔ Teprve podruhé v ročníku jste porazili mužstvo z horní poloviny pořadí. Těší to dvojnásob?
„Ano. My spíš dokážeme uspět proti
srovnatelným nebo papírově slabším
soupeřům, na silnější většinou výsledkově nestačíme. Ale Velké Meziříčí
při vší úctě není podle mého názoru
nepřekonatelný protivník, což se potvrdilo. My jsme zabrali a odehráli
s ním vyrovnaný zápas včetně dobře
zvládnuté koncovky. Naši zkušenější
hráči těm mladším opakovaně říkali, ať
nepanikaří ani při větší gólové ztrátě, že
Velmez hraje v podstatě pořád stejně
bez ohledu na průběžný stav. Opravdu
to tak bylo, navíc nám pomohlo přitvrzení v obraně. Sice jsme měli nezvykle
moc vyloučených, ale bez pořádného
důrazu to v házené prostě nejde.“

ƔƔ Co očekáváte od zbytku sou-

těže?
„Po delší pauze vyvrcholí sezóna posledními čtyřmi koly od posledního
dubnového víkendu do poloviny
května. Jak už jsem říkal, naším hlavním cílem je vyhnout se sestupovým
starostem, což by se snad mělo bez
větších problémů povést. My
ve zbytku sezóny nastoupíme
v Olomouci, proti Telnici, do
derby s Kostelcem a v Dolní
Cerekvi. Nejtěžší to bude
určitě s Telnicí, což je
podle mě největší favorit
naší skupiny ve druhé
lize. Nejvíc se samozřejmě těšíme na derby, které
bychom moc rádi vyhráli. Na olomoucké půdě to
bude zase důležité z hlediska boje
o sedmé místo, do Cerekve rozhodně pojedeme pro vítězství. Uvidíme,
jakou dáme na jednotlivé zápasy dohromady sestavu, každopádně mladí
Flajsaři nastoupí maximálně proti
Kostelci, jinak určitě ne. Osobně by
mne do konce soutěže uspokojil
aspoň čtyřbodový zisk a obsazení celkové sedmé pozice.“
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➢ ze strany 33
PROSTĚJOV Regionální házená
má na Prostějovsku silnou historii, kterou v jedenadvacátém století drží prostějovský oddíl Sokol
II. a Sokol-HK v Kostelci na Hané.
Aktuálně k tomu přibyl ryzí nováček, který se hodlá zaměřit ryze
na mládež.
„Před nějakými sedmi měsíci jsme
začínali se sedmi malými hráči, teď
jich máme už třiatřicet. Tvoří týmy
mladších minižáků a starších minižáků, od příští sezóny budeme
mít i mladší žáky. A jak děti budou
stárnout, postupně se logicky přidají i další věkové kategorie starších
žáků, mladších dorostenců a starších
dorostenců,“ nastínil Zacpal.
Jak se vůbec podařilo za poměrně
krátkou dobu natolik zvýšit početnost členské základny? „Udělali
jsme několik náborů, chodili do škol
i školek, náš klub pomalu přechází do
širšího povědomí sportovní veřejnosti.
A samozřejmě se snažíme s dětmi co
nejlépe pracovat. Stará se o ně dvanáct
dospělých včetně tří trenérů s licencí,“ prozradila Křupková. Sama vede
starší minižáky, Zacpal má na starost
mladší minižáky. „A z pozice šéftrenéra vše zastřešuje Alois Jurík, známý
prostějovský kouč a velký házenkářský
nadšenec. Trénujeme dvakrát týdně
v tělocvičně u Julínka vedle fotbalového areálu 1.SK Prostějov plus jednou
týdně v hale RG a ZŠ města Prostějova
ve Studentské ulici, to díky vstřícnosti
tamního učitele Martina Šnévajse,“ informoval Zacpal s poděkováním jmenovanému kantorovi.
Přes léto může příprava probíhat
i venku pod širým nebem v areálu
U Kalicha, prázdninové soustředění je
naplánováno do Ptenského Dvorku.
„Každopádně teď řešíme jednu pro
nás velice důležitou záležitost. Jde o to,
že s mladšími žáky od příštího ročníku
potřebujeme hrát soutěžní zápasy na
klasickém házenkářském hřišti o roz-

měrech 40x20 metrů, což v Prostějově z dostupných hal reálně splňuje
pouze ´Chorázka´. Proto věříme, že
v tamním hodně nabitém programu
se pro nás najde místo na alespoň dva
tréninky týdně plus utkání. Jednáme
s vedením města i RG a ZŠ,“ zmínila
Křupková.
Momentálně tvoří hráčské kádry
chlapci a děvčata ročníků narození
2010 až 2015, nejmladšímu capartovi je teprve tři a půl roku. „Nedávno
odstartovala oficiální soutěž starších
i mladších minižáků, předtím jsme
během zimy absolvovali několik přípravných turnajů. Jeden z nich jsme
poprvé uspořádali i my pod záštitou
Sportovní komise města Prostějov.
Zúčastnilo se sedmdesát dětí v celkem sedmi družstvech, a byť nejde
primárně o výsledky, tak potěšilo, že
se oběma našim kolektivům dařilo.
Mladší vyhráli před Telnicí a Sokolem II Prostějov, starší skončili druzí
za Ivančicemi a před Sokolem II i Litovlí,“ přiblížil Zacpal.
Úplně všechny malé naděje si z turnaje odnesly jak medaili, tak další drobné ceny včetně sladkostí. „Osobně vše
předával člen komise Antonín Dušek,
jehož nadšení nám udělalo radost.
Myslím, že premiéra domácí akce
dopadla výborně a bez organizačních
problémů. Nyní pokračujeme dál
v práci, do péče o házenkářské mládí
se snažíme dávat maximum. A pochopitelně do svých řad moc rádi
uvítáme každého nového zájemce,
adepta tohoto krásného sportu,“ zdůraznila Křupková se Zacpalem.
Veškeré informace o oddílu SK
HFP Prostějov najdete na internetových stránkách www.hazena-pv.cz. Poděkování patří těmto
partnerům: Olomoucký kraj, statutární město Prostějov, Žešovská
pálenice s.r.o., Pavel Pagáč – expert střechy, Vendi s.r.o., Kempa,
Zadoma s.r.o., Manus Prostějov
s.r.o., Mürdter Dvořák lisovna
s.r.o.
(son)
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Bárta zahájil

Český pohár druhým místem
PROSTĚJOV Poslední březnový víkend byl pro prostějovské závodníky ve znamení prvních tuzemských závodů sezóny. Nejdříve
se prostějovský tým vydal na tradiční otvírák roku v podobě Velké
ceny Hlohovce, následovala česká jarní klasika a zároveň první
závod elitního ŠKODA CUPu Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš. A do
nové česko-slovenské silniční sezóny vstoupili úspěšně, hned při
prvním startu si připsali dvoje stupně vítězů, o den později přidali
tři mládežnická prvenství a druhé místo mezi třiadvacítkáři.

o dvě pozice níže se umístil junior Jakub Hník. Také on tak potvrdil svou
formu rovněž mezi elitou.
„Závod byl divácky velmi zajímavý a v závěru plný zvratů. Při dělení pelotonu asi
čtyřicet kilometrů před cílem zůstali z našich jezdců v jeho hlavní části jen lídři Bárta
s Tyrpeklem a junior Hník. Samozřejmě jsme tam chtěli mít větší zastoupení,

přesto jsme měli nakonec závodníka na
pódiu a druhé místo se určitě počítá,“ hodnotil sportovní ředitel Michal Mráček.
Dalším závodem ŠKODA CUPu
bude v neděli 21. dubna Kyjovské
Slovácko. Na startu profilově náročné
trati nebudou chybět ani jezdci TUFO-PARDUS Prostějov, které představíme až v příštím vydání.
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Na Slovensku se závodilo v sobotu 30.
března a z řad mládeže vybojoval v silné
konkurenci skvělé druhé místo junior
Jakub Hník, jenž pro letošní rok figuruje na soupisce silniční reprezentace.
Radost pak ještě znásobil úspěch Karla
Tyrpekla, jenž zvítězil v kategorii do 23
let a celkově obsadil v nabitém startovním poli devátou příčku.
Nedělní den 31. března už byl ve znamení věhlasné české klasiky. Pořadatelé
navíc pro letošní rok přišli s novinkou,
když uspořádali vedle hlavního závodu
také kritérium pro mládež. Právě v něm
prožil TUFO-PARDUS Prostějov pódiové žně.
Mladí prostějovští závodníci zcela
ovládli kategorii starších žáků. Zvítězil
Stanislav Pátík a třetí dojel Vojtěch Koblížek. Za svými kolegy nezaostali ani
starší žákyně Patricie Müllerová a kadet
Matyáš Koblížek, oba ve svých kategoriích taktéž zvítězili.
Elitní tým nastupoval do závodu s cílem uspět mezi muži do 23 let a získat
dres průběžně vedoucího závodníka
této kategorie. To se závodníkům jen
těsně nepodařilo, když Tomáš Bárta
obsadil druhé místo. Zároveň byl díky
dvanáctému místu v celkové klasifikaci
nejvýše hodnoceným prostějovským
závodníkem. Za ním pak v hlavní skupině dojeli jednatřicátý Karel Tyrpekl,

Karel Tyrpekl

jedenáctý
na Grand Peix
PROSTĚJOV Elitní tým mužů TUFO-PARDUS Prostějov absolvoval
mezinárodní závod GP Adria Mobil
kategorie UCI 1.2 ve Slovinsku. Na
start náročné, 184 kilometrů dlouhé jednorázovky se postavil tým
ve složení Denis Rugovac, Marek
Dolníček, Vladimír Mikšaník, Luděk Lichnovský, Tomáš Bárta, Wojciech Pszczolarski a Karel Tyrpekl.
Už tak těžký kopcovitý závod znepříjemňoval ještě celodenní déšť
a chlad. Zanedlouho po startu se vydala do úniku čtveřice závodníků, ve
které však chyběl zástupce domácího,
favorizovaného týmu Adria. Závod se
tedy rozhodoval ve své poslední třetině. Čtveřice tedy byla ještě před nájezdem na závěrečné pětikilometrové
okruhy dostižena velmi redukovaným
hlavním polem a závod se rozhodoval
ve spurtu asi dvaceti závodníků.
„Věřili jsme, že aktuální forma a profil
tratě dávají Karlu Tyrpeklovi šanci na
solidní výsledek. Proto bylo pro tým
důležité, aby Karla přivezli komfortně
do rozhodujících kilometrů. V závěru
potom zůstali lídři Tyrpekl s Bártou,
ten však v posledním strmém stoupání trochu zaostal, když už se i tak malá
skupina ještě nadělila. Karel si ale vedl
skvěle a jen těšně mu unikly body do
žebříčku UCI,“ komentoval výkon
závodníků sportovní ředitel Michal
Mráček.
Nejlépe hodnoceným závodníkem tak
byl Karel Tyrpekl na 11. místě, který
věkem spadá ještě do kategorie U23.
(oš)
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Adria Mobil

