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KRÙÈEK OD TRAGÉDIE
PROSTĚJOV, KOSTELEC NA HANÉ Prokletá křižovatka! Mezi Prostějovem
a Kostelcem na Hané došlo v neděli večer k závažné dopravní nehodě dvou osobních
vozidel. Po srážce byla obě auta odhozena na blízký železniční přejezd ve chvíli, kdy
se na něj blížil vlak! Strojvůdce jen tak tak stačil soupravu zabrzdit...

Michal KADLEC
Stačilo tak jen málo, a došlo k neskutečné tragédii. „Mohu potvrdit nehodu na
křižovatce, při které v neděli jedenadvacátého dubna ve 20:15 hodin došlo ke srážce
dvou osobních vozidel. Vlak naštěstí nebyl
účastníkem této nehody, strojvůdce svojí
duchapřítomností stačil před auty soupravu zabrzdit. Došlo ke zranění tří osob ve
vozidlech, všechny byly převezeny do ne-

80 stran

NÁRODNÍ DŮM
Prostějov o.p.s.
vypisuje výběrové řízení na pozici

ì(',7(/(.<
Přihlášky do výběrového řízení včetně

životopisu zasílejte nejpozději do
mocnice. Řidiči byli podrobeni dechovým
zkouškám na alkohol s negativními výsledky,“ popsala exkluzivně Večerníku nemilou
událost Jiřina Vybíhalová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Olomouckého kraje
s tím, že hmotná škoda na vozidlech byla
vyčíslena na 85 000 korun. Provoz na železniční trati mezi Prostějovem a Kostelcem
na Hané byl obnoven ve 21:45 hodin.

25. 4. 2019
na adresu:
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov
Nebo osobně na podatelnu magistrátu,
nám. T. G. Masaryka 130/14 Prostějov

Bližší informace poskytne RNDr. Alena Rašková

tel. 582 329 140

19041710471

e-mail: alena.raskova@prostejov.eu
Foto: Facebook

19041210448

19041810481
19041610462

19041810477

19041210449

19041810487

Obálku označte NÁRODNÍ DŮM - NEOTVÍRAT
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Potkat se dva?
Nebezpeèné...
Prostějov (mik) – Mezi vrahovickými obyvateli jsme zaslechli
celkem zajímavou debatu o dálničním podjezdu zvaném ‚myší díra’.
Hlavně řidičům se nelíbí, že je vozovka pod dálnicí tak úzká. „Potkat
se tady proti sobě dvě auta, je vždy
loterie. Častokrát jde o zrcátka,
kterými o sebe zavadíme. A kdyby šel vedle nás ještě chodec nebo
jel cyklista, tak není kam uhnout,
dojde k nehodě. Jestli ŘSD letos
plánuje rekonstrukci estakády,
mohlo by rozšířit i celou ‚myší díru’.
Nemyslím, že by to stavebně bylo
neproveditelné,“ mudroval nad pivem jeden z vrahovických občanů.

Koèárek bez maminky
Prostějov (mik) – Byla středa dopoledne, kdy nejen Večerník překvapil osamocený kočárek s plačícím
miminkem uvnitř, odstavený před
Zlatou bránou v Prostějově. Pět až
deset minut trvalo, než k němu přiběhla mladá maminka a rozčilovala
se kvůli poznámkám kolemjdoucích, kteří ji peskovali za nezodpovědnost. „A nakoupit si mám jako
kdy,“ ptala se žena, přičemž kritiky
okamžitě obviňovala z rasismu. Pak
ale ztuhla, neboť se blížil strážník.
A s kočárkem vystřelila jako na startu závodu Formule 1...

&KÔLSNDXzSRGWLVÉF
Prostějov (mik) – Počet nemocných chřipkou na Prostějovsku dosáhl již letošního minima. „K pondělí 15. dubna jsme evidovali už
pouze 887 případů akutního onemocnění chřipkou na sto tisíc obyvatel. Je to nejnižší stav od poloviny
ledna tohoto roku,“ uvedla šéfka
protiepidemiologického oddělení
prostějovské hygieny Eva Kučerová.

Úterý 23. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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Chvályhodný počin. Přesně 251
velikonočních beránků nabídla
středeční charitativní akce v Národním domě v Prostějově, kterou
každoročně pořádá Rotary klub.
Jak jsme zjistili, část krasavců byla
přímo na místě prodána, zbývající
originální kousky putovaly do sociálních ústavů a domovů.
Více čtěte na dvoustraně 16-17!

Nikola FILIPENSKÁ

PROSTĚJOV sĚŶĞƓŶşĚŽďĢƐĞǎĞŶĞƚĞǌĂ
ƉĞŶşǌĞ Ƶǎ ƷƉůŶĢ ǀƓĞ͘͘͘ EĂƉŽƐůĞĚǇ ũƐŵĞ
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ǀƓƵĚĞ͕ƐĞŶĂƉƵůƚĞĐŚŽďũĞǀŝůǌĂϮϵ͕ϵϬŬŽͲ
ƌƵŶ͘dĂŬǎĞƉŽŬƵĚŶĞŵĄƚĞēĂƐŶĂƚƌŚĂƚƐŝ
ƉĄƌŬŽƉƎŝǀēŝũŝŶĠŚŽƉůĞǀĞůĞ͕ƎĞƚĢǌĐĞƚĞŶƚŽ
ƉƌŽďůĠŵǀǇƎĞƓŝůǇǌĂǀĄƐ͘KƚĄǌŬŽƵǌƽƐƚĄǀĄ͕
ũĞƐƚůŝŶĂƚŽŵĂũşďƌŝŐĄĚŶşŬǇ͕ŶĞďŽƉŽƐşůĂũşŶĂ
ůŽƵŬƵƐĂŵŽƚŶĠƉƌŽĚĂǀĂēŬǇ͘͘͘ĐŽǀƓĞĐŚŶŽ
ƐĞũĞƓƚĢďƵĚĞƉƌŽĚĄǀĂƚ͍

CO NÁS UDIVILO…
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Agentura Na prvního máje se nesmí pít!
Doteď bylo zvykem, že při každé
veselici ve městě konšelé přivřeli obě
oči a povolili na krátký čas požívání
alkoholu na veřejných místech. Ať už
se jednalo o vánoční či velikonoční
jarmarky, masopustní veselice a podobné rošťárny. Jenže teď se blíží první
květnový den a Agentura Hóser už teď
jako jediná ví, že během tohoto snad
nejkrásnějšího a nejzamilovanějšího
svátku nevypije venku na ulici nebo
v parku nikdo ani šťopičku chlastu!
„Museli jsme se vážně zaobírat ná-

„8 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKQUOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Parkování v díře zakázáno! Tuto ceduli by měli umístit před výkop kanalizace v Určicích. Dvaatřicetiletá žena chtěla objet Tatrovku a se svojí fabií skončila
ve 4,5 metru hluboké jámě. Naštěstí se jí nic nestalo.
•• Úterý ••
Otraviny. Přijde muž do vietnamské večerky a ptá se prodavače: „Máš AIDS?“
„Nemám, seženu!“ Ochota některých vietnamských prodejců bývala pověstná, nicméně časy se mění. Svědčí o tom i případ z Laškova, kde vietnamská
dvojice prodávala prošlé potraviny, či spíše otraviny. Lidem nich mohlo být
pěkně blbě. Navíc se pokusila podplatit inspektorku Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Od soudu pár odcházel s podmínkou.
•• Středa ••
Beránci nejen pro prince. „Prosím pěkně … nakresli mi beránka,“ poprosil
Malý princ pilota, který se s ním setkal po svém ztroskotání na poušti. Děti z mateřských školek po celém okrese neváhaly a vyzdobily upečené beránky připravené studenty SŠ a SOU Prostějov. K vidění byli v prostějovském Národním domě.
Charitativní akci uspořádal prostějovský Rotary klub.
•• Čtvrtek ••
Přirozený Harlej. „Na zeď jsem po setmění nakreslil přirození a pod něj napsal
pak jméno Tvý. Nikdy se neusměješ, nikdy mě neoceníš, a pořád jako vůl stát mě
nebaví,“ zpívá o pocitech, které zažil mnohý zhrzený muž, kapela Harlej. Vyrazit
na Harleje mohli lidé do prostějovského „Kaska“.
•• Pátek ••
Velký pátek – pití svátek? Někdy to vypadá, že zejména mladí Češi si myslí, že
volno na Velký pátek dostali proto, aby se mohli v probouzející přírodě hezky
opít... Je otázka, zda by většina ateistických Čechů měla mít na křesťanský Velký
pátek vůbec volno. Možná by nejen pro jejich játra bylo lepší, kdyby šli do práce
či do školy a oslavili jaro tam.
•• Sobota ••
Hody, hody do pohody. „Hody, hody doprovody…“ Každý si pamatuje začátek
této velikonoční koledy. Ve skutečnosti by se však mělo psát do provody, neboť
provoda bylo označení první neděle po velikonočních hodech. Ale o tom už málokdo něco tuší. Dozvědět se více o Velikonocích mohli všichni, kteří zavítali na
zámek v Čechách pod Kosířem.
•• Neděle ••
Nebát se a neprohrát. „Prohra není špatná. Špatné je, pokud se bojíte prohrát,“
prohlásil jeden z nejlepších tenistů historie Rafael Nadal. Příklad si z něj mohly
vzít i české tenistky, které se v barážovém utkání o udržení v elitní skupině Fed
Cupu utkaly s Kanadou.
•• Pondělí ••
Pro pocit bezpečí a ochrany. Velikonoční pondělí je den, kdy si chlapci mohou vykoledovat pořádný průšvih a děvčatům pocit bezpečí a ochrany zajistí místo tenkých vložek spíše tlusté dětské plínky. Veselé Velikonoce mohl včera prožít každý, kdo o to stál.

vrhem na výjimku z městské vyhlášky, co se týká chlastání na veřejnosti
při konkrétní akci. Bývalo zvykem,
že jsme vždy na jediný den po dobu
jakékoliv slavnosti pořádané městem
nebo kulturními či společenskými organizacemi povolili pití na náměstí
nebo v okolních ulicích. Ale čeho je
moc, toho je příliš! Na prvního máje
se prostě v Prostějově na veřejnosti pít
nebude a fertig,“ oznámil na tiskové konferenci rady alkoholiků, tedy
pardon, města, primátor Prostějova
Francimór Kopačka.
Agentura Hóser pochopitelně chtěla
znát důvody, které k tomuto rozhodnutí vedení magistrátu vedly. „Prostě
žádná výjimka nebude. Za poslední
rok jsme totiž zjistili, že pití alkoholu

rubriky
Večerníku

na veřejnosti při masopustu, koncertech na náměstích a všelijakých
jarmarcích nevedlo k ničemu pozitivnímu. V centru města za tu dobu
přibylo bitek pod vlivem alkoholu,
krádeží a kupodivu také znásilnění.
Napadena a ošahávána byla také
jedna ze členek rady města. A za to
všechno může neřízené pití na veřejnosti. Po pár kotlech si každý dělá, co
chce, a povzbuzen alkoholem dokáže
člověk i obtěžovat jednu z radních,“
bouchl do stolu primátor Kopačka.
Proto konšelé už nechtějí riskovat. Pít se nebude smět na náměstí při májových oslavách, ale ani
v Kolářových sadech či na Splávku
v Domamyslicích, kde tradičně prvomájovou veselici pořádá KSČM.

„Komunisti se tak vždycky zlijou jako
mužici a dělají vyrvál po celých Domamyslicích. A naši kolegové z ČSSD
v parku u hvězdárny jakbysmet. Tam
pod vlivem alkoholu se vždycky navíc
líbá každý s každým, což nepříznivě
ovlivňuje výchovu mládeže. Stručně
a jednoduše, 1. května se v Prostějově
striktně zakazuje požívání alkoholu,“
uhodil pěstí do stolu už podruhé první
muž města Francimór Kopačka.
ZaAgenturuHóserMajkl

Smrt pohřešovaného. V minulém
vydání Večerníku jsme zveřejnili
policejní pátrací relaci po pohřešovaném seniorovi z Olšan u Prostějova. Sedmdesátiletý muž odjel
osobním vozidlem k lékaři a slehla
se po něm zem. Na začátku minulého týdne přišla krutá zpráva. Důchodce byl nalezen mrtev v okrese
Olomouc...
ZACHYTILI JSME

103

Josefa Schlesingerová spatřila
světlo světa 19. dubna 1916. Na
Velký pátek tak oslavila neuvěřitelné 103. narozeniny a stala se
nejstarší obyvatelkou Prostějova.
Vitální a stále čiperná dáma maturovala na obchodní akademii
a celý život pracovala jako účetní.
Dnes žije u své dcery.
ZAUJAL NÁS...

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

HARLEJ

Foto: Internet

KRIMI

PÁTRÁNÍ

Do hluboké dluhové pasti
se dostala jednačtyřicetiletá
žena z Prostějova. Během
půldruhého rokusi sjednala
celkem šest úvěrů od různých
společností na bezmála čtvrt
milionu korun. Přestože se
ze začátku snažila své závazky splácet, sto osmdesát
tisíc korun jí zůstalo „viset“.

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.

Ü½NGJ po dvojici hledaných

KAMIL SPÁČIL

180 000
Dlužnici si vzala do prádla
prostějovská hospodářská
kriminálka. Při vyšetřování vyšlo najevo, že se dáma
dalšími půjčkami snažila
splatit ty původní. Bylo jí
přitom jasné, že vzhledem
ke svému platu nedokáže
úvěry doplatit do poslední
koruny. Za podvod jí teď
hrozí až dvouletý kriminál.

se narodil 28. května 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 27. února
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 44 do 45 let, měří okolo 170 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči
a hnědé vlasy.

FILIP LÁZNA
se narodil 21. února 1988 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 12. dubna
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
31 do 35 let, měří mezi 175 až 180 centimetry a má hubenou postavu a hnědé
vlasy.

Pražská skupina vznikla v roce
1995 a za tu dobu si její dravé
rockové písničky našly tisíce fanoušků. Svérázní muzikanti potěšili
prostějovské fandy uplynulý čtvrtek
večer v sále Společenského domu.
ZASLECHLI JSME…

„VEČERNÍK PRÝ VÍ
VŠECHNO. TAKŽE
URČITĚ VÍTE,
ŽE MÁM FAKT
HROZNOU ŽÍZEŇ!“
Jeden z dobře známých bezdomovců
na náměstí T. G. Masaryka oslovil
redaktora Večerníku se žádostí
o finanční podporu na zakoupení
krabicového vína.
POÈASÍ v regionu
¶WHUÙ

20/9 °C

Støeda

22/8 °C

Ètvrtek

13/5 °C

Pátek

22/9 °C

Vojtěch
Jiří
Marek
Oto

Sobota 20/10 °C
Jaroslav

Nedìle 18/12 °C

Vlastislav
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Veřejné domy zažívají
špatné časy. Doba internetu a snadného přístupu k pornografii jim totiž nepřeje. Zatímco v časech první
republiky v Prostějově fungovalo
minimálně pět nevěstinců současně,
nyní už tady řadu let zbývá jediný.
I ten je od začátku roku zavřený a nad
jeho budoucností se vznáší otazník.

ŠO
K!

naproti hlavního vchodu na Městský
hřbitov. Podnik nabízející erotické
služby v místě funguje minimálně
od devadesátých let minulého století, nyní už je ale řadu měsíců provoz
přerušen. „Myslím, že Portoriko definitivně skončilo, viděla jsem, jak z něj
vynáší nábytek,“ upozornila Večerník
jedna ze čtenářek.
Čeká objekt stejný osud jako dům na
Martin ZAORAL
Husově náměstí, kde za první republiNight club Portoriko je posledním kla- ky rovněž fungoval nevěstinec a který
sickým „bordelem“ v Prostějově. Na- už řadu let hrozí zřícením? To zřejmě
chází se v Brněnské ulici ve vilce stojící nehrozí. Nemovitost totiž od začátku

NA VÁŠ NÁMÌT

„Oslovil jsem 55 zamìstnavatelù,

prodìlal 17 výbìrových øízení...“

0KIJV ENWD 2QTVQTKMQ UG PCEJ¾\Ê X $T
P÷PUMÆ WNKEK PCRTQVK RTQUV÷LQXUMÆOW
JąDKVQXW 1DLGMV LG X UQWéCUPÆ FQD÷
MXčNKTGMQPUVTWMEKW\CXąGP
2x foto:
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letošního roku prochází rozsáhlou
rekonstrukcí, která však zdaleka není
u konce. „Dům je starý a jeho zázemí
již bylo nevyhovující. Opravy postupují poměrně pomalu, dřív jak za dva
měsíce určitě neskončí. Ovšem není
kam spěchat,“ řekl nám bývalý provozovatel klubu, kterého jsme se zeptali,
jaké bude mít dům po rekonstrukci
využití. „Pravděpodobně to samé. Ale
jistě to nevím,“ zareagoval muž.
Jisté je, že klub zhruba před rokem opustily některé z jeho zaměstnankyň. Přesunuly se z něj do menších „privátů“. „Ahoj,
jmenuji se Týna a hledám kámošku do
svého nového nočního klubu. Výdělky
jsou až sto dvacet tisíc korun měsíčně,“ inzerovala na sociálních sítích jedna z nich.
Z katastru nemovitostí vyplývá, že dům
patří společnosti PVIP s.r.o, kterou
zastupuje Pavla Š. z Prostějova. Na
tuto dámu se nám kontakt sehnat nepodařilo.

EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV Je skutečně dneska
lehké najít nové zaměstnání? Že
nikoliv, o tom by mohl vyprávět
bývalý náměstek primátorky Prostějova Pavel Smetana. Večerník
už na podzim loňského roku upozornil, že dlouholetý bývalý politik ČSSD se po neúspěšných komunálních volbách nechal zapsat
do registru nezaměstnaných na
Úřad práce ČR. A teprve dnes nastupuje do nového zaměstnání...

Michal KADLEC
Bezmála půl roku nemohl najít odpovídající pracovní uplatnění. „Během této doby mi Úřad práce nabídl
několik alternativ odpovídajících
mému vzdělání, ale nepovedlo se.
Sám jsem pak oslovil pětapadesát
zaměstnavatelů a prodělal sedmnáct
výběrových řízení. Neuspěl jsem,

někteří měli obavy z toho, že jako
bývalému náměstkovi primátora mi
jde jen o kariéru a služební postupy,
nikoliv o práci. To ale samozřejmě
není pravda. Uspěl jsem až v minulých dnech a po bezmála půl roce
konečně mohu pracovat. Našel jsem
práci, která mě bude určitě bavit,“
prozradil exkluzivně Večerníku Pavel Smetana.
Večerník pochopitelně zajímalo, o jakou práci jde.
„Nastupuji v úterý třiadvacátého
dubna
(tj. dnes - pozn.red.)
na úřednické místo ve státní správě.
Nemohu ale říct,
o jaký úřad jde,
existuje tam pro
jednotlivce přísný
zákaz komunikace s médii. Mohu $ÚXCNÚ P¾O÷UVGM RTKO¾VQTM[ 2CXGN 5OGVCPC D[N DG\
jen prozradit, že RT¾EGUMQTQRčNTQMW6Gò\P÷LDWFG×ąGFPÊMXUQEK¾NPÊ
se jedná o práci UHÆąG
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
v sociální sféře,
se kterou mám letité zkušenosti,“ uplatnění byly nekonečné. Teď se
naznačil exnáměstek primátorky. ze mě stává normální řadový občan
„Jsem rád, že zase mohu pracovat. a na politiku se budu dívat už jen
To čekání a snažení najít si nové z dálky,“ usmál se Smetana.

2EOtEHQĄñpIKYĨ]GiUQ\NRQġt2G÷YRGHFKKRYRíLWQHFKFH

Karel Trutnovský pøivedl k pøírodním

vìdám desítky prostìjovských dìtí

PROSTĚJOV Tohle se nečekalo! Před necelými šesti lety nastoupil do pozice šéfa prostějovské hvězdárny Karel Trutnovský. Nejenže úspěšně navázal na práci svého předchůdce Jiřího
Prudkého, díky svému nespornému nadšení a velkému množství akcí se mu dlouhodobě dařilo
lákat na hvězdárnu jak žáky a studenty prostějovských škol, tak i všechny milovníky přírodních věd.
Ke konci května přesto ve své funkci skončí. Ptáte se proč? Večerník taky...
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

pro Večerník
Martin
ZAORAL
Sedmačtyřicetiletý Karel Trutnovský v minulosti pracoval jako geodet.
Zároveň provázel návštěvníky po
tajích hvězdné oblohy na brněnské
hvězdárně a planetáriu. Měl pověst

nadšence, který astronomií skutečně žije. Té v Prostějově nepochybně dostál. Proto je jeho odchod pro
mnohé překvapením. „Kdyby se mě
někdo před půl rokem zeptal, zda zůstanu na hvězdárně až do důchodu,
tak mu řeknu, že určitě ano. Situace
se ale bohužel změnila. Mrzí mne, že
odcházím, přestože vím, že krajský
úřad hodlá v brzké budoucnosti investovat do rekonstrukce hvězdárny
nemalé peníze. Hvězdárna bude celá
v novém, místnosti budou klimati-

zované a určitě se podaří dokončit
i ´Fyzikální hernu´, o kterou jsem
několik let usiloval. V posledním
plánu činnosti Muzea se dokonce
hovoří o přístavbě planetária v roce
2022. Věřím, že jediná hvězdárna
v kraji by si takovouto věc zasloužila,
studii jsme vyhotovili již v roce 2016.
-CTGN6TWVPQXUMÚRčUQDKNPCLGFKPÆJX÷\F¾TP÷X1NQOQWEMÆOMTCLKwGUVNGV&QUV¾NRąKVQORQ
Malé digitální planetárium by jistě
X÷UVKPCFwGPEGMVGTÚCUVTQPQOKÊUMWVGéP÷åKLG
(QVQ(CEGDQQMCCTEJKX8GéGTPÊMW
mohlo přitáhnout školy i veřejnost
na úplně nový a atraktivní typ pořa- Trutnovský, který se k důvodům své- městnancem Muzea a galerie v Prodů. Ale plány se samozřejmě mohou ho odchodu nechtěl vyjadřovat. „Až stějově a nebylo by vhodné, abych to
měnit,“ pronesl k celé události Karel do konce května stále zůstávám za- nějak rozpitvával,“ uvedl stroze.
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Foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Velikonoční pondělí si užívaly všechny generace. Pánové samozřejmě víc, protože
šlo o jediný den v roce, kdy se dámy nejrůznějšího věku mohly naprosto beztrestně „vyplatit“.
Za pomlázkou vyjeli brzy ráno i Prostějované Pavel Makový s Aerovkou Minor a jeho syn Pavel na
Jawě z roku 1964.
(mik)
REPORTÁŽ Z MRSKUTU I VELIKONOČNÍCH AKCÍ
A DALŠÍ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANÁCH 15 AŽ 17
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FEKÁLIE

NA SILNICI

PROSTĚJOV Fujtajbl! Fekálie
znečistily vozovku v Brněnské ulici v délce několika desítek metrů!
Takové hlášení obdrželi strážníci
v úterý 16. dubna dopoledne.
„Zaregistrovali jsme anonymní oznámení o zemědělském stroji, ze kterého na
komunikaci vytéká neznámá tekutina.
Strážníkům se na místě podle stop podařilo dohledat řidiče traktoru s cisternou,
nacházel se na poli u Brněnské ulice. Při
objasnění události uvedl, že při prudkém
brždění na červenou na semaforu došlo
k přetečení cisterny horním víkem, které
bylo špatně zajištěné. Na místo byli přivoláni hasiči, kteří provedli očištění vozovky proudem vody,“ popsal nechutně
smradlavou situaci Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Strážníci po dobu splachování nevábně
páchnoucí husté tekutiny usměrňovali
provoz. „Řidič traktoru s cisternou je
nyní důvodně podezřelý z dopravního
přestupku, a to tím, že nezajistil přepravovaný náklad. Jeho protiprávní jednání
dořeší příslušný správní orgán, kterému
byla věc předána,“ dodala Greplová.
(mik)

PO STOPÁCH

STARÉHO
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STÍNY MINULOSTI
0tVWR.ORNiQNXMLÿY.UDVLFtFK

:RONHURYD62&+$

E\OD =$+$/(1$

PROSTĚJOVTohle ví skoro každý. Na
konci loňského března byla v Prostějově slavnostně odhalena bronzová
socha Jiří Wolker sedící, snící. Málokdo ovšem tuší, že tato socha byla
nedávno opět slavnostně zahalena...
O slavnostní zahalení sochy Jiří-

Úterý 23. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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pohled zpátky

ho Wolkera se postarala skupina
osobností proslulá zejména z prostějovského divadelního prostředí.
Známá bronzová skulptura na prostějovském hlavním náměstí při této
příležitosti dostala na krk krásnou
pestrobarevnou šálu.

IXQJXMHð7Ì67.2

„Básníče, spočívej, teď dílo je celý
a dámy ti dají, co jinému by nedaly.
Ony tě v ručně spřádaný šál zahalí. Však pozor, ať zrak tě nešálí! Věř
slovům herce – to nejsou kosočtverce...“ zarecitoval při této příležitosti
Miroslav Maršálek.
(mls)
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Foto: Facebook

PROSTĚJOV V opravené budově bývalé školky v Krasicích to
opět žije. Kdysi zanedbaná nemovitost si prošla složitými peripetiemi. Nějaký čas to vypadalo,
že v ní bude sídlit zařízení Fondu
ohrožených dětí Klokánek. Nestalo se tak. Budovu po nedokončené rekonstrukci získal spolek
Hvězda z Kostelce na Hané a již
od září minulého roku v objektu
provozuje dětskou skupinu Štístko zaměřenou na každodenní výuku angličtiny.
Soukromá dětská skupina Štístko
je určena dětem od 2,5 do šesti let
a představuje určitou alternativu
klasické mateřské školce. Zaměřuje
se na kreativní myšlení a děti vede
k zodpovědnosti za vlastní rozhod-

Foto: Facebook

nutí. Zásadní je i fakt, že děti každý
den formou hry přicházejí do kontaktu s angličtinou.
„Štístko v Krasické ulici funguje od
září loňského roku. Aktuálně je zapsáno zhruba čtrnáct dětí, které se
u nás různě střídají. Zájem o uvedenou službu je, není vyloučeno, že
bychom v budoucnu naše kapacity
rozšířili,“ objasnil Večerníku Radek
Doležel, předseda zapsaného spolku Hvězda z Kostelce na Hané.
Štístko sídlí v objektu bývalé mateřské školky v Krasicích. Jeho
historie je poměrně dramatická.
Prostějovská radnice již v září
roku 2012 schválila bezúplatný
převod předmětné - tehdy zchátralé - budovy Fondu ohrožených
dětí (FOD), jenž zamýšlel vy-

budovat zařízení sloužící dětem
v tísni - takzvaný Klokánek. Podmínkou převodu bylo, že obdarovaný bude po dobu minimálně 20
let nemovitost využívat výhradně
pro účely činnosti sdružení FOD.
To se ovšem nestalo. FOD sice
započal s kompletní rekonstrukcí,
protože se ale dostal do finančních
problémů, od projektu ustoupil.
Nemovitost následně prodal soukromému vlastníkovi. Pro podobný případ mělo město Prostějov
v původní smlouvě s FOD sjednanou smluvní pokutu ve výši půl
milionu korun. Zastupitelstvo nakonec rozhodlo o snížení pokuty
na 50 000 korun. Svoje rozhodnutí odůvodnilo tím, že objekt bude
i nadále sloužit dětem.
(mls)
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V tomto týdnu se definitivně rozhodne o tom, která firma bude stavět před týdnem s notnou pompou
představený projekt fotbalového
hřiště na Sídlišti E. Beneše. Kdo
nakonec vyhraje výběrové řízení,
je celkem jedno. Otázka, která však
hýbá prostějovskou sportovní veřejností, zní – kdo bude správcem nebo
provozovatelem celého areálu?
Zálusk si dělá na užívání nového areálu
jak současný nájemce TJ Haná Prostějov, tak i nástupnický oddíl nejslavnějšího prostějovského klubu, v současné
době provozující jen mládežnická družstva 1.SK Prostějov. Kuloáry se však šíří
také zaručená zvěst, že největší šanci má
třetí subjekt v pozadí, jehož jméno však

nikdo ze zasvěcených nahlas nevysloví.
Z logického důvodu by se nové hřiště mělo stát útočištěm 1.SK, protože
projekt jednoznačně naznačuje, že se
pro fotbal vyšší mužské úrovně nehodí
kvůli směšné kapacitě pro diváky. Postoj
městských představitelů k tomuto klubu
je však mírně řečeno zdrženlivý a určitě
nebude v hlavách konšelů prioritní volbou v případě jiné serióznější a lukrativní nabídky. Druhým nebo pro mnohé
i prvním favoritem na provozování areálu je TJ Haná Prostějov. Tento v poslední době velice dobře fungující klub
si totiž všechny závazky vůči městu plní,
a navíc ještě i areál svépomocí udržuje.
Zainteresovaní z radnice však na přímé
otázky odpovídají značně zdrženlivě.

„V této fázi, kdy je celý projekt teprve
v přípravách projektové dokumentace a realizace, je předčasné, abychom
o něčem konkrétním hovořili. Z tohoto pohledu jsou ty debaty v tisku
zarážející, protože rada ani zastupitelé
konkrétně k tomuto bodu nejednali.
Samozřejmě však vnímáme problém,
že pokud se ten areál jednou vybuduje,
tak je nutné vědět, kdo ho bude provozovat. TJ Haná má samozřejmě nájemní smlouvu, která je ovšem vypověditelná. Pokud tedy rada města uzná za
vhodné ji vypovědět, tak je to možné.
Opakuji však, že na radnici ještě žádné
rozhodnutí v tomto smyslu nepadlo,“
uvedl pro Večerník Vlastimil Uchytil,
místostarosta Prostějova.

$.78/1«.20(17ą
9(é(51«.8
Nový fotbalový areál byl skutečně po dalším roce úspěšně dokončen,
a to hlavně za výrazného finančního přispění magistrátu. Volba
byla nakonec jasná. Do areálu se nastěhoval 1.SK Prostějov, jelikož
právě v tu dobu tehdejší trenér a pozdější předseda klubu František
Jura zároveň představil vizi obnovy mužské kopané v Prostějově.
A opravdu se tak stalo! Mužstvo 1.SK se pomalu od čtvrté třídy
prokousalo až do divize a poté od Vítkovic odkoupilo i třetí nejvyšší
soutěž. Areál začal vzkvétat a rovněž se rozšířila kapacita hlediště.
Fotbal v Prostějově vstal doslova z mrtvých a z předsedy klubu je
dnes primátor města. Ve stejném areálu nyní hraje mužstvo 1.SK
Prostějov dokonce už druhou nejvyšší soutěž. Ale pozor, právě
v těchto chvílích se hodně nahlas hovoří o rekonstrukci dřívějšího
fotbalového svatostánku ve Sportovní ulici a možném návratu do
slavných míst prostějovské kopané.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Fanderlíkova ulice
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Příště: Křížkovského ulice
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Napadal i strážníky

PROSTĚJOV Na dvou místech ve městě udeřil minulé pondělí
zatím nezjištěný žhář. Kdo má na svědomí plastovou popelnici
a vzápětí kontejner, se stále neví. Pokud ale žháře policie dokáže
vypátrat, hrozí mu vysoká pokuta nebo dokonce roční vězení.

MICHAL KADLEC
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Předminulou sobotu 13. dubna
zavolal na linku 156 podnapilý
muž, který si stěžoval na problémy
s obsluhou baru. Hlídka na místě
zkontaktovala opilého muže i barmanku, načež při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že
muž se k obsluze choval nevhodně
a nadával jí. Na to barmanka zareagovala vylitím jeho piva do dřezu
a požadovala, aby opustil podnik.
To osmatřicetiletý chlapík nechtěl
akceptovat. Při řešení situace začal být agresivní i na strážníky. Byl
vyzván k provedení orientační
dechové zkoušky a zanechání protiprávního jednání, čehož neuposlechl. Hlídka použila donucovací
prostředky, muž skončil s pouty
na rukou. Přivolaný lékař rozhodl
o jeho převozu do protialkoholní
záchytné stanice v Olomouci. Přestupek proti veřejnému pořádku
byl předán správnímu orgánu.

Bezdomovec spal v křoví
Další opilec byl nahlášen v sobotu 13. dubna vpodvečer v ulici Wolkerova. Devětatřicetiletý
muž s hlídkou komunikoval, ovšem samostatného pohybu nebyl
schopen. Ani za pomoci hlídky
se nedokázal udržet na nohou.
Provedenou orientační dechovou
zkouškou bylo změřeno 2,99 promile alkoholu v dechu. O tři dny
později, v úterý 16. dubna spal
pětapadesátiletý muž bez domova
v křoví nedaleko dětského hřiště.
Dotyčný byl hlídkou probuzen.
Byl silně intoxikován alkoholem.
Budil veřejné pohoršení, nedokázal se o sebe sám postarat.
Orientační dechovou zkouškou
bylo u něj změřeno 2,14 promile
alkoholu v dechu. V těchto dvou
případech bylo rozhodnuto o převozu opilců na záchytnou stanici.

Pivo popíjeli na ulici

Při dohledu na veřejný pořádek
v okolí Olomoucké ulice si v pondělí 15. dubna strážníci povšimli
dvojice osob konzumujících pivo,
a to v místě, kde to zakazuje vyhláška města. O tom byli pánové
hlídkou poučeni. Oba byli vyzváni k prokázání totožnosti. S pětačtyřicetiletým mužem strážníci
vyřešili přestupek příkazem na
místě. Protiprávní jednání čtyřiapadesátiletého muže bylo předáno k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Železo na rondelu

S nebezpečnou situací se setkali
řidiči v úterý 16. dubna na kruhovém objezdu v Dolní ulici. Před
polednem bylo přijato prostřednictvím linky 156 oznámení o vysypaném železe, které by mohlo
poškodit pneumatiky projíždějících vozidel. Na místo byla vyslána
hlídka, která oznámení potvrdila.
Jednalo se o zhruba dva kilogramy
plechových mřížek. Strážníci je
odstranili mimo komunikaci. Vše
bylo vzápětí nahlášeno pracovníkovi, který zajistil odklizení. Komu
náklad při přepravě vypadl, se zjistit nepodařilo.

Na splátky si půjčovala

„V pondělí 15. dubna asi hodinu po
půlnoci došlo v Jungmannově ulici
v Prostějově k zahoření plastové popelnice. Přibližně o hodinu později
pak došlo také k zahoření kontejneru na papír v ulici Vodní. Žárem
tohoto požáru došlo k ohoření a deformaci dalších dvou kontejnerů na
plasty a oděvy a také k částečné deformaci plastové pravé zadní lampy
nedaleko zaparkovaného osobního

automobilu značky Renault. Výše požáry způsobených škod nebyla dosud
přesně vyčíslena,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Poškození popelnice prostějovští
policisté šetří pro podezření z pře+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
stupku podle zákona o požární
ochraně. „Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí zidla šetří pro podezření z přečinu hrozí trest odnětí svobody až na jepokuta až do výše pětadvaceti tisíc poškození cizí věci. Za ten pachateli den rok,“ upozornil mluvčí prostěkorun. Poškození kontejnerů a vo- v případě dopadení a prokázání viny jovské policie.

PROSTĚJOV Povedený synáček! Uprostřed minuklého týdne
po půlnoci se vrátil domů opilý,
jak zákon káže, a před domem
rozkopal popelnici. Když se jeho
spoře oděná matka snažila hřích
napravit a popelnici rovnala, syn
ji nechal polonahou venku na ulici. Dveře od bytu totiž zabouchl

a před přivolanými strážníky zbaběle uprchl.
„Ve čtvrtek osmnáctého dubna
po půlnoci bylo přijato oznámení
o ženě v noční košili a županu vyskytující se před domem na ulici, která
se podle oznamovatelky nemohla
dostat domů. Na místo byla okamžitě vyslána hlídka. Šestapadesátiletá

1RKNGEPGEJCNOCVMWPCWNKEKLGPXåWRCPW
žena strážníkovi uvedla, že její syn
se vrátil opilý domů, načež při cestě
povalil a vysypal popelnici. Ona šla
odpadky posbírat a postavit popelnici zpátky na původní místo. Mezitím
syn vešel domů a zabouchl dveře. Na
zvonění nereagoval,“ potvrdila událost Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.

Na místo byli přivoláni hasiči, kteří
zabouchnuté dveře otevřeli. Strážníci chtěli hovořit s opilým synem,
ale jejich snaha byla marná. „Po
otevření dveří společně se ženou
zjistili, že syn uvnitř není a pravděpodobně ze strachu utekl ven přes
zahradu,“ konstatovala Greplová.
(mik)

=JDUiçHXNUDGOQiħDGtLNDQ\VWUVQDIWRX

NĚMČICKO Když minulý čtvrtek ráno otevřel majitel svoji garáž v malé obci na Němčicku, lomcoval jím vztek. Dovnitř se totiž
během předchozí noci vloupal zloděj a odnesl
si odtud spoustu věcí. Po pachateli zatím marně pátrají policisté. Pokud se jim ho ale podaří
dopadnout, hrozí mu dva roky kriminálu.
„Škodu za předběžně 17 500 korun způsobil zatím neznámý pachatel, který v blíže neurčeném

čase v noci ze středy sedmnáctého na čtvrtek
osmnáctého dubna po poškození oplocení vnikl
na pozemek u rodinného domu v malé obci na
Němčicku nad Hanou. Tam se dostal do neuzamčené garáže, odkud odcizil různé pracovní
nářadí, konkrétně šlo o sadu gola klíčů, vzduchovou utahovací pistoli, přímočarou pilu, kleště,
šroubováky, prodlužovací elektrický kabel a nepohrdl ani plastovým kanystrem s pětadvaceti

litry motorové nafty,“ uvedla Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Škoda odcizením je odhadována na předběžně
17 000 korun, poškozením na předběžně 500 korun. „Policisté případ prověřují pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže, na který trestní
zákoník stanoví trest odnětí svobody až na dva
roky,“ doplnila Urbánková.
(mik)

1$9ð7Ì9,/,-60(628'1Ì6Ìæ

PANÍ, DOBRÝ!VIETNAMSKÝ PÁR SE POKUSIL
Provozovatelé obchůdku
v Laškově odcházeli
od soudu s podmínkami a pokutou

PROSTĚJOV Časy se mění. Není to ani dva roky, co Večerník informoval o tom, že „skromnost Vietnamců zachraňuje hanácký
venkov“. To sice v některých případech stále platí, čím dál více
se ale objevují případy, kdy se vietnamští provozovatelé vesnických obchůdků ze všeho nejvíce věnují svým chytrým telefonům. V jejich regálech pak lze zcela běžně objevit prošlé potraviny. Nerozhodí je nejenom naštvaní zákazníci, ale ani návštěva zaměstnanců Státní zemědělské a potravinářské inspekce
(SZPI). V Laškově se je dokonce pokusili podplatit, což jim ovšem
nevyšlo. Vše skončilo až před prostějovským soudem.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Před soudním senátem stanuli minulo úterý manželé Thai Ngo Thi
Hong a Manh Ha Bui. Paní Hong
byla obžalovaná z toho, že loni
v srpnu při kontrole jejich obchůdku
v Laškově nabídla inspektorce Státní
zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) úplatek. Do pravé kapsy
kalhot jí strčila pět tisíc korun a vše
komentovala slovy: „Pani, dobrý...“
Její manžel pak inspektorce nabízel
další dva tisíce korun.

Vietnamu. Trvalé bydliště mají v Šumperku, o to překvapivěji působí fakt, že
začali podnikat právě v Laškově. Obchod tam provozují od loňského května, ale příliš se jim nedaří. Přestože zde
žijí již deset let, česky prý hovoří hodně
špatně, a tak u soudu bylo potřeba využít služeb tlumočnice. „Názvy produktů umím česky, když nerozumím, ukazuji různé věci,“ vysvětloval pan Bui,
jak s minimální znalostí češtiny může
provozovat obchod.

1HMGĜtYQHY\SRYtGDOL
SDNNOLþNRYDOL

Kontrola obchodu v Laškově objevila závažná pochybení, na pultě se objevilo mimo jiné i zboží prošlé před
více jak půl rokem. Provozovatelé
za to od SZPI zatím nepravomocZe Šumperka
ně dostali pokutu 100 000 korun.
do Laškova
Aby se „flastru“ vyhnuli, pokusili
Oba manželé se do České republiky se inspektorku podplatit. Ta si však
přistěhovali v roce 2008. Společně vy- pokus o zkorumpování nenechala
chovávají dva syny, kteří se narodili ve pro sebe a informovala nadřízené.

PODPLATIT INSPEKTORKU
BYLI JSME
U TOHO

Z přečinu podvodu a přečinu úvěrového podvodu viní policisté prostějovského oddělení hospodářské
kriminality jednatřicetiletou ženu
z Prostějova. Obviněná se tohoto
skutku měla dopustit tím, že v období od června 2017 do října
2018 si u pěti různých společností
sjednala celkem šest půjček a úvěrů v celkové výši 227 000 korun.
Závazky si žena sjednala, přestože
věděla, že s ohledem na své příjmové možnosti jim nebude schopna
dostát. Přestože se alespoň z počátku snažila splátky platit, zůstalo nezaplaceno bezmála 180 000
korun. V případě prokázání viny
a odsouzení obviněné ženě za toto
jednání hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Dýchalo se
v Domamyslicích

Předminulý pátek 19. dubna přistihli prostějovští policisté při
kontrole na stejném místě v Domamyslicích tři muže, kteří usedli na
jízdní kolo pod vlivem alkoholu.
Prvním je sedmatřicetiletý cyklista,
kterého kontrolovali krátce po půlnoci. Tomu orientační dechovou
zkouškou mu naměřili 0,30 promile alkoholu. Druhým hříšníkem
byl dvaatřicetiletý cyklista, který
nadýchal znovu krátce po půlnoci
dokonce rovně dvě promile alkoholu. A do třetice všeho špatného,
hodinu po půlnoci zastavili strážci
dopravního pořádku čtyřiatřicetiletého muže na jízdním kole, který
nadýchal 1,6 promile. Je zajímavé,
že všichni tři hříšníci policistům bez
vytáček požití alkoholu před jízdou
na kole přiznali. Policisté všem další
jízdu na kole pochopitelně zakázali
a všechny čeká zpovídání z přestupků u správního orgánu.

Vybílil garáž
V dosud přesně nezjištěné době od
poloviny března do 14. dubna se
dosud neznámý pachatel nezjištěným způsobem vloupal do garáže
v Letecké ulici, odkud dodcizil nářadí, dvě autorádia, kompresor a přípravky na údržbu částí automobilu
a autokosmetiku v celkové hodnotě
přesahující 18 000 korun. Policisté
věc šetří pro podezření z přečinu
krádeže. Za ten pachateli v případě
dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

Zlodějská návštěva

1DåCNQXCPÊ\CéCNKNQPKXMX÷VPWRQFPKMCVXDÚXCNÚEJ2QVTCXKP¾EJ7-CéM[X.Cw
MQX÷
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Při předvolání na Policii ČR oba
manželé odmítli vypovídat. I proto
musel celou záležitost rozlousknout
až soud. U něj se oba shodně hájili
tím, že inspektorku nechtěli podplatit, ale pouze jí dávali peníze. Údajně
tak chtěli sankci vyrovnat přímo na
místě. Jenže tato chatrná obhajoba
měla jeden háček. „Proč jste pokutu
platili ještě dříve, než vám byla sdělena její výše?“ dotazoval se opakovaně
soudce Petr Vrtěl. Kloudné odpovědi
se však nedočkal.
Sami obžalovaní na četné dotazy
soudu odpovídali sice na první pohled ochotně, nicméně často hovořili o něčem jiném, než na co byli
tázáni. Přestože soudce i překladatelka dělali, co mohli, dostat z nich
nějaké relevantní informace se zdálo zhola nemožné. „Uvědomujete
si, že tím, co tady říkáte, vlastně

tvrdíte, že vás inspektorka křivě obvinila?“ upozornil je státní zástupce
Jaroslav Miklenda. Ani to však příliš
nepomohlo.

-DVQêYHUGLNW
Proti vyhýbavým odpovědím obžalovaných stála jednoznačná výpověď
inspektorky SZPI, která se dle vlastních slov za dvacet let praxe s podobným případem nesetkala. Soud nakonec rozhodl dle návrhu obžaloby.
Paní Hong dostala 24 měsíců a pan
Bui 28 měsíců s podmíněným odkladem na 3 roky. „Obhajoba obžalovaných mi místy připadala směšná,“
nebral si servítky soudce Petr Vrtěl.
Rozsudek dosud není pravomocný, obě procesní strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

Z přečinu krádeže podezírají
prostějovští policisté osmatřicetiletého muže z Prostějovska.
Tohoto skutku se měl podezřelý
dopustit dne 17. ledna tohoto
roku, když na návštěvě v prostějovském bytě svého jednadvacetiletého známého odcizil klíč
od osobního automobilu značky
Audi. Na nedalekém parkovišti
pak měl podezřelý odcizit i zaparkovaný automobil. Jeho majiteli tím způsobil škodu vyčíslenou na 20 000 korun. V případě
prokázání viny a odsouzení podezřelému za tento skutek hrozí
trest odnětí svobody až na dva
roky. Po odcizeném automobilu
policisté stále pátrají.

miminka
@vecernikpv.cz.
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VÍTÌZNÝ PØÍSPÌVEK

Jarní„aprílová“ soutěž
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
už zná svého výherce! Jak známo, úkolem bylo napsat, jaký
nejlepší vtípek jste nachystali
pro své blízké, nebo někdo
nachystal vám. Tentokrát jste
soutěžili o profesionální focení
v ateliéru Vyletí ptáček v hodno- -HWRPXYËFHMDNêW\ĆLFHWOHWDWHKGHMxËPODGÛPLVWUMHXæYGĎFKRGX=DeWRW¿êHrQH
E\ORVQDGQÇVLGøODW]QøNRKRVUDQGXDQLQDDSUËODSURWRæHQøNWHĆËVRXGUX]LE\OL
tě 2 500 Kč a celoroční předplatné PVWLYËDKODYQøQHRGSRXxWøOL3ĆHVWRVHYxDNQDxOLYWLS¿OFLNWHĆËSUYQËGXEHQVODYLOL
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, SRVYÇP=HMPÇQDMHGHQNROHJDNWHUÛVHMPHQRYDO.U¿OËNVHVW¿YDOMHMLFKWHUêHP
poukaz na Ashtanga yogu Petry 3UDYLGHOQø QD DSUËOD PøO Y]ND]\ æH P¿ YRODW XUêLW¿ WHOHIRQQË êËVOD $ YæG\FN\
Zapletalové v hodnotě 1 500 Kč VH QD GUXKÇP NRQFL R]YDOD
a půlroční předplatné našeho pe- ]RRORJLFN¿ ]DKUDGD 7HKG\
riodika a masáže Radima Zapletala MHxWø QHE\O\ PRELO\ WDN QD
v hodnotě 1 000 Kč a čtvrtletní před- WR .U¿OËN YøWxLQRX QDOHWøO
.G\æ Xæ WD êËVOD E\OD KRG
platné Večerníku.
Qø RKUDQ¿ WDN MH NROHJRYÇ
Do redakce však dorazil pouze jediný ]PøQLOL D SUR ]PøQX VH
soutěžní příspěvek, a to od Oldřicha QD GRWD] e7DG\ .U¿OËNr
Lošťáka, který tímto získává první R]YDOR e7DG\ =YHULPH[
cenu, kterou si coby výherce může vy- FRVLSĆHMHWH"r1¿VOHGRYDO
zvednout v redakci na adrese Vápenice KXUÑQVNÛ VPËFK D FHO¿
EXGRYD VH EDYLOD 3RX
19, Prostějov.
]HMHGQRXMHSDQ.U¿OËN
Doufáme, že blížící májová soutěž, která Y\SHNOQHERČVLY]DOQD
odstartuje v příštím čísle, osloví více čtená- DSUËODGRYROHQRX
řů a že se Večerník opět bude těšit z vašich 
2OGĆLFK/RxČ¿N

3URVWøMRY
příspěvků!

8.21¡(1$

Aneta KLUGOVÁ
15. 4. 2019 47 cm 3,10 kg
Prostějov

SUªO
$QHQªWRD

6287¥¹

Eva HRACHOVINOVÁ
15. 4. 2019 53 cm 3,80 kg
Dubany

Úterý 23. 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
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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.
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PROSTĚJOV Mateřské školy v Prostějově vybudují přírodní zahrady.
Projekt povede děti k odpovědnému chování k přírodě a přispěje k environmentální výchově a vzdělávání. Přírodní zahrady umožní dětem nejen
volný pohyb a sledování proměn přírody, ale také si rozvinou klíčové kompetence, které získají právě při „zkušenostech“ na takové zahradě.
„Přírodní zahrady povedou drobotinu k odpovědnému chování k přírodě.
Pochopí, že změny způsobené lidskou činností mohou naše životní prostředí chránit a zlepšovat, ale bohužel také poškozovat a ničit. Budou umět snáze
rozlišit, co je dobré a co přírodu poškozuje,“ míní František Jura, primátor Statutárního města Prostějova.
Čím konkrétním se budou školky zabývat? „Stávající zahrady mateřské školy
v Žešově, v Moravské ulici a v ulici Rumunská se změní na expozici léčivých
a aromatických bylin, záhonů, expozici stop zvěře, různých druhů dřeva, broukoviště a hmyzího hotelu, ptačího krmítka, stanu teepee a rákosového tunelu.
Vznikne třeba motýlí louka, geologické expozice. Součástí zahrady může být
dřevěný xylofon – dendrofon, Kneippův chodník, balanční chodník a mobilní
venkovní učebna,“ popisuje rozličné možnosti témat přírodních zahrad náměstek primátora Jan Krchňavý s tím, že někde práce již započaly.
Rada města Prostějova na svém jednání minulé úterý odsouhlasila žádost
o účelové navýšení neinvestičního příspěvku mateřským školám na realizaci
projektu a souhlasila s podáním projektové žádosti o dotaci z výzvy Národního programu Životní prostředí na vybudování dětského hřiště v přírodním
stylu a s finanční spoluúčastí města ve výši 15 procent z celkových způsobilých
výdajů.
(mik)

Děti budou moci pěstovat i byliny...

přírodní zahrady

V mateřinkách vybudují

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

Beáta DOPITOVÁ
15. 4. 2019 52 cm 3,95 kg
Pěnčín

Jarní „aprílová“

Anežka SLAVOTÍNKOVÁ
4. 4. 2019 48 cm 3, 45 kg
Krasice

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!

Tomáš POHLODKO
15. 4. 2019 44 cm 2,45 kg
Dobromilice

milujeme vecerník
á

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

BLAHOPØEJEME!!!
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PROSTĚJOV Nepotřebují je, takže
o žádosti krajských hasičů konšelé
moc dlouho nepřemýšleli. Radní na
svém posledním jednání v předminulém týdnu odsouhlasili bezúplatný
převod movitých věcí záchranářům
a zastupitelům doporučují tento krok
schválit.
„Obrátil se na nás ředitel Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Karel Kolářík s žádostí o bezúplatný převod
movitých věcí,“ předeslal prostějovský primátor František Jura (ANO 2011) s tím,
že movité věci jsou v celkové pořizovací
hodnotě téměř 445 000 korun ve vlastnictví statutárního města Prostějova. „Tento
movitý majetek je a také nadále bude využíván pro potřeby občanů pro záchranné

a likvidační práce v rámci činnosti zajišťované Hasičským záchranným sborem
Olomouckého kraje,“ doplnil první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Zákon mimo jiné říká, že majetek obce
musí být využíván účelně a hospodárně
v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Ta je povinna pečovat o zachování
a rozvoj svého majetku. „Legislativa také
zmiňuje, že za jiný důležitý zájem obce,
který je předmětným bezúplatným převodem movitých věcí do vlastnictví České republiky – Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje sledován, lze
považovat zájem na kvalitním a profesionálním zabezpečení výkonu státní správy
na úseku požární ochrany, integrovaného

Majetek města bude převeden
krajským hasičům. Bezplatně!

uzavřena v roce 2012. „Nyní se na nás obrátil jednatel této společnosti Tomáš Vrba
se žádostí o jejím ukončení. Vzhledem
k tomu, že rozsah požadovaných udržovacích prací v biokoridoru Hloučela již
přesahuje rámec zmiňované smlouvy
a možnosti společnosti, navrhuje ukončení spolupráce dohodou,“ uvedl na vysvětlenou František Jura (ANO 2011),
primátor statutárního města Prostějov.
Magistrát má v současnosti další záměry s využitím části biokoridoru
Hloučela, například jde o vybudování
areálu pro disc golf. „Aktuální situaci
budeme řešit rozšířením Smlouvy pro

0GLGPQ\GNGÿCNGKQEGNMQXQW×FTåDWDKQMQTKFQTW*NQWéGNCUGDWFGPQX÷UVCTCV
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PROSTĚJOV O lesopark Hloučela
se bude starat nový správce, kterým
doposud byly Lesy města Prostějova,
nově půjde o společnost FCC Prostějov. Rozhodla o tom rada města na
svém úterním jednání. Konšelé schválili ukončení spolupráce s dosavadním
správcem a zahájení dalšího pronájmu
se správcem novým.
Smlouva mezi statutárním městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Lesy města Prostějova jako nájemcem na pronájem pozemků, které jsou
součástí biokoridoru Hloučela, za účelem
údržby a péče o pronajaté pozemky byla

záchranného systému, krizového řízení
a ochrany obyvatelstva ze strany Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Náklady spojené s budoucí
údržbou a opravami předmětných movitých věcí ponese po jejich převedení
Hasičský záchranný sbor Olomouckého
kraje,“ vysvětlil Jiří Pospíšil.
(mik)

* Osvětlovací balón Model
POWERMOON-TWINLIGHT
2x1000
* Záchranářský stan včetně přívěsného
vozíku s RZ: 2 M9
* Přenosný monitor POKET
s příslušenstvím
* Stabilizační systém STAB-FAST MK
*Stabilizační systém STAB-FAST MK
Zdroj: Magistrát města Prostějova

movité vìci
k bezplatnému
pøevodu hzs
olomouckého kraje

správu a údržbu veřejné zeleně, dětských
hřišť, sportovišť, mobiliáře a botanické
zahrady uzavřené v roce 2016 mezi městem Prostějovem a společností FCC. Obsahem změny závazku formou dodatku
bude rozšíření rozsahu údržby zeleně
o předmětné části lesoparku Hloučela.
Roční náklady na údržbu zeleně v těchto
částech lesoparku odhadujeme na 600
tisíc korun bez DPH,“ doplnil první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko)
s tím, že jde o dodatečné služby, které
nijak nemění povahu původní veřejné zakázky. Jejich hodnota je nižší než limit pro
nadlimitní veřejnou zakázku a současně
nižší než deset procent původní hodnoty závazku. „Rozlohou se jedná o zhruba
dvě třetiny lesoparku Hloučela, který je
především v úseku od Kostelecké ulice
směrem na západ hodně navštěvován
občany města k oddychu a sportu. V dodatku smlouvy půjde především o ošetření stromů, tedy o zdravotní, výchovný
a bezpečností řez stromů, instalace bezpečnostních vazeb, inventarizace dřevin,
kácení stromů, výsadba stromů a keřů,“
doplnil na vysvětlenou Pospíšil. (mik)

Lesy města Prostějova vystřídá společnost FCC
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takto rozhodl. Jeho vůli ale osobně
lidsky chápu. Má malou holčičku, na
kterou prostě a jednoduše nemá čas.“
„Odcházím sám na vlastní žádost, a to
čistě z rodinných důvodů. Nikdo mě
neodvolal, je to opravdu mé vlastní rozhodnutí. Jsem v této funkci třináct let
a většinou šlo o práci od brzkého rána
do pozdního večera, kolikrát do noci
každý den v týdnu. Mám teď ale malé
dítě, kterému se chci věnovat naplno,
stejně jako celé rodině,“ potvrdil Večerníku svůj čerstvý krok Jan Páleník.
„Na jedné straně je mi strašně líto, že
opouštím to, co jsem za ta léta s kolegy
z Národního domu udělal a vybudoval.
Vnitřně ale cítím, že rodina a dítě musí
dostat přednost. Ještě nějaký měsíc tady
budu ředitelovat, než z konkurzu vzejde
můj nástupce. Počítám, že se tak stane
během června,“ dodal stále ještě stávající
ředitel Národního domu v Prostějově.

Biokoridor Hloučela má nového správce

Večerník také zajímalo, kdy se tedy přívrženci vodních radovánek mohou těšit
na otevření obou koupališť? „V obou
případech počítáme s pátkem jedenatřicátého května. Může se ale stát, že pokud
bude opravdu krásné počasí, můžeme
otevření aquaparku i vrahovického koupaliště posunout o týden dřív. Připraveni
budeme na obě alternativy,“ vzkázal Vladimír Průša.

„Vyhlašujeme výběrové řízení, nový
ředitel či ředitelka by měli vzejít z konkurzu před letními prázdninami. Konáme tak na základě rozhodnutí pana
Páleníka, jenž žádá o ukončení pracovního poměru,“ potvrdila Večerníku
rošádu ve vedení obecně prospěšné
společnosti Alena Rašková (ČSSD),
náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějov a zároveň předsedkyně Správní rady Národního domu
a přidala: „Za jeho velice kvalitní práci
si jej velice vážíme a je nám líto, že se

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jako blesk
z čistého nebe dorazila do redakce zpráva
o tom, že Správní rada
a Dozorčí rada Národního domu vypisují nové
výběrové řízení na post ředitele či ředitelky této obecně prospěšné společnosti. Proč tak najednou?
Vždyť změna na postu šéfa této organizace se vzhledem k bezproblémovému fungování rozhodně nečekala.
„Končím. Je to moje vlastní rozhodnutí,“ vysvětlil Večerníku dosavadní
úspěšný šéf „Národa“ Jan Páleník.

„Je to moje
rozhodnutí
,
nemám èa
s na rodin
u
,“
prozradil Ja
n Páleník

NA SEZÓNU Ředitel „Národa“ končí!

vecerník
á

Úterý 23. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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Prostějov (mik) – Před místním nádražím kromě stojanu se sdílenými koly
další nebude! „Bylo by možné přidat
stojany na kola k místnímu nádraží? Od
té doby, co funguje v Prostějově půjčování kol, je většinou jeden stojan před
místním nádražím ve všední den obsazený těmito koly a druhý je také plný.
V případě, že mám na kolo ‚městský
zámek’, nemám kam kolo dát a už se mi
stalo, že jsem musela cestu zrušit, protože ani v blízkém okolí tento obyčejný
stojan není. Protože jezdím dost často,
mám teď i zámek běžný, ale pak musím,
a nejen já, postavit kolo k budově nádraží, což také není optimální,“ zeptala
se přímo na webových stránkách prostějovského magistrátu paní Františka.
Odpověď přišla záhy, ovšem jen velice
strohá a negativní. „Město Prostějov aktuálně nedisponuje žádnými volnými
stojany na kola. Váš požadavek byl nicméně předán odboru správy a údržby
majetku města,“ uvedla Jana Gáborová,
tisková mluvčí prostějovského magistrátu.

Další stojan nebude

Prostějov (mik) - Radní odsouhlasili
pořízení nové ozvučovací techniky,
která má sloužit k lepšímu přenosu
zvuku, například při konání pietních
akcí města. „Chceme takto vyřešit
nekvalitní přenos zvuku, který je nedůstojný pietních akcí, při nichž často
mají představitelé města a činitelé jiných organizací průvodní slova k danému tématu,“ vysvětlil prostějovský
primátor František Jura (ANO 2011).
Nekvalitní technika způsobuje problém mimo jiné při hudebním live doprovodu. „Mikrofony takzvaně snímají jen zvuk z nejbližšího okolí a ostatní
už neberou. Pořídíme takovou techniku, jež bude mít široký záběr a nebude
třeba několika mikrofonů k tomu, aby
byl zachycen veškerý zvuk,“ přidala
primátorova náměstkyně Milada Sokolová (ODS a Nezávislé osobnosti
města Prostějova) s tím, že pořízení
ozvučovací aparatury vyjde městskou
pokladnu na 35 000 korun.

Nová ozvuèovací
technika

Prostějov (mik) – Tento čtvrtek 25.
dubna si i veřejnost může připomenout výročí takzvané hladové demonstrace v Prostějově. „Chtěl bych tímto
pozvat širokou veřejnost na pietní akt
k uctění památky 102. výročí demonstrace v Prostějově, při které bylo zabito třiadvacet osob a osmdesát bylo
zraněno. Pietní akce za účasti vedení
magistrátu a zástupců společenských
organizací proběhne ve čtvrtek pětadvacátého dubna od čtrnácti hodin na
náměstí Padlých hrdinů,“ sdělil František Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějova.

Pøipomínka hladové
demonstrace

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
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„Otevřít bychom měli v obou případech 31. května,“
prozradil šéf provozovatele areálů Vladimír Průša

historii koupaliště,“ sdělil Večerníku Vladimír Průša, jednatel Domovní správy,
která je po celou dobu provozovatelem
aquaparku.
Na největším prostějovském koupališti probíhají v těchto dnech již finální
předsezónní práce. „Dělá se běžná
údržba bazénů, čistíme je před napuštěním, které nás čeká na začátku května,
dále probíhá postřik a čištění dlažby od
náletů či prorůstající trávy, úprava travnatých ploch a rovněž pamatujeme také
na výměnu filtrů ve vzduchotechnice
v kuchyni restaurace. Probíhá i běžná
údržba technologického zázemí. Jakmile napustíme bazény, musíme totiž ze
zákona čtrnáct dní před zahájením provozu nechat odebrat vzorky vody, které
posoudí hygienici,“ prozradil Průša.
Po zkušebním provozu na konci léta
loňského roku, kdy byla ukončena
nákladná rekonstrukce, se na první
ostrou sezónu připravuje i vrahovické koupaliště. Rada města Prostějova minulý týden odsouhlasila finance, které půjdou na nákup dalšího
nového vybavení koupaliště ve Vrahovicích. „Po ukončení loňské letní
sezóny koupaliště jsme několikrát avizovali, že budeme postupně nakupovat a doplňovat další moderní zařízení
nutné pro provoz koupaliště,“ potvrdil
František Jura (ANO 2011), primátor

2011 2012

2013

PROSTĚJOV Na parkovišti mezi
Kosteleckou a Fanderlíkovou ulicí
minulý čtvrtek odpoledne hořelo.
Lidé přivolali hasiče kvůli osobnímu vozidlu, které se zničehonic
ocitlo v plamenech. Podle záchranářů může být příčinou požáru
technická závada v motoru.
„Požár byl ohlášen ve čtvrtek osmnáctého dubna krátce před půl čtvrtou, načež k události byla vyslána
jednotka profesionálních hasičů
z Prostějova. Oheň na osobním vozidlem byl likvidován vysokotlakým
proudem, další automobily zůstaly
nepoškozeny. Příčina požáru je zatím
v šetření, s největší pravděpodobností se jednalo o technickou závadu v motorové části vozidla. Škoda
není prozatím určena,“ zareagoval na
dotaz Večerníku k požáru na parkovišti Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Policie se k případu zatím nevyjádřila, Večerníku se nepodařilo ani oslovit nikoho ze svědků.
(mik)
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2017 2018

Dětský dvojúrovňový bazén nabízí
atrakce jako například mimoúrovňový
skluz, skluzavku slůně, stříkající atrakce,
vodního ježka, vodní zvonek a chrliče,
k dalšímu vybavení areálu patří dětské
hřiště s multifunkčními herními prvky, pískové hřiště na plážový volejbal,
multifunkční hřiště, zmiňované občerstvení či uzamykatelné stojany na kola,“
poznamenal Pospíšil.

PROSTĚJOV Prostějovští konšelé vyslyšeli požadavky členů nového
osadního výboru v Žešově a již realizovaný projekt rekonstrukce páteřní
komunikace této příměstské části doplní o další investice. Minulé úterý
schválila rada města rozpočtové opatření na výstavbu dalších parkovacích
míst a přeložky inženýrských sítí.
Zastupitelé tak budou příští úterý rozhodovat o doporučení radních na navýšení financí za opravu komunikace v Žešově. „V rámci této investiční akce budou probíhat stavební úpravy spočívající v modernizaci stávající komunikace.
Vznikne nový chodník ve středu obce a nová příčná parkovací stání,“ nastínil
František Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějova.
Podle požadavku zástupců místní části Žešov byl projekt doplněn o odstavné
podélné stání. „Zhotovitel, kterým je společnost Strabag, ocenil toto nové podélné parkovací stání cenou 1,4 milionu korun včetně daně. Na základě požadavku občanů byl také proveden odpočet ceny za zpevněné plochy kolem kostela, které lidé nechtějí. Cena za odpočet činí 508 tisíc korun,“ doplnil náměstek
prostějovského primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).
V rámci rekonstrukce komunikace v Žešově je tak nutno provést přeložku společnosti CETIN, RWE a E.ON z důvodu umístění sítí v budoucích parkovacích
stáních a chodnících. Cena za přeložky činí 380 000 korun.
(mik)

se rozroste o parkovací místa

Rekonstrukce silnice

Další peníze do Žešova:

stor pro zábavu a rekreační plavání plus
relaxační část se vstupem pro invalidní
občany, která je dostupná i průplavem
z bazénu pod lávkou. Její součástí jsou
vzduchové masážní lavice a lehátka.

2014 2015

počítá. Obslužný pult si vyžádá téměř
73 000 korun. „V současnosti areál nabízí velký plavecký bazén, který má pět
drah se startovacími bloky a podvodními vodicími pásy. Vedle je volný pro-
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náklady na opravu aquaparku v prostìjovì

Statutárního města Prostějov.
„V loňském roce běžel provoz
plovárny ve zkráceném zkušebním režimu, plně v režii Domovní
správy. Už tehdy bylo jasné, že bude
třeba dokoupit chybějící
nebo nedostatečné zařízení areálu. Například
je potřeba dovybavit
prodejnu občerstvení.
Proto přistupujeme
k nákupu obslužného pultu s výčepem,
který
prodejcům
pomůže zkvalitnit
a zrychlit prodej,“
uvedl první náměstek primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko).
Podle jeho vyjád- .QÿUMÆP¾MNCF[PCQRTCX[XCSWCRCTMWXÚTC\P÷X\TQUVN[FÊM[\¾XCF÷PCRąÊXQFWXQF[FQDC
ření rozpočet města \ÆPč$NÊåÊUGKRTXPÊQUVT¾UG\ÐPCXTCJQXKEMÆJQMQWRCNKwV÷KVCORTQD÷JN[QRTCX[PC\¾MNCF÷
ZHQVQ/KEJCN-CFNGECCTEJKX8GéGTPÊMW
s budoucími nákupyy RQåCFCXMčP¾XwV÷XPÊMč
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Jak se Večerník dozvěděl, už na podzim loňského roku se v prostějovském
aquaparku začalo pracovat na rekonstrukci tobogánu a dalších skluzavek.
Náklady se tak za tato období výrazně
navýšily. „Jakmile vloni v září skončila
v aguaparku sezóna, zahájily se práce na
rekonstrukci skluzavek. Nebyla to a stále
ještě není levná záležitost, ale věřím, že
návštěvníci tyto opravy uvítají. Povrch
tobogánu i ostatních skluzavek je nyní
jako nový a skluzné plochy budu podstatně lepší. Ony těmi dlouhými lety
byly hodně opotřebované a vytvořily
se na nich menší výtluky, jinde byly odřené. Muselo na mnoha místech dojít
k vybroušení, napastování a nalakování.
Aquapark letos vstoupí do třinácté sezóny, takže není divu, že zařízení už potřebovalo zásadnější renovaci. Věřím, že
třináctka bude pro nás šťastná, ta smolná
byla pro nás loňská, kdy došlo k prasknutí potrubí na přívodu vody do bazénu
a oprava čítala rekordní náklady v celé

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Nezdá se to, ale po dlouhé zimě je tady konečně
období, kdy Domovní správa začíná v plném tempu připravovat
obě prostějovská koupaliště na letní sezónu. A její začátek se blíží
doslova kvapíkem. Jak Večerníku potvrdil jednatel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša, v těchto dnech jsou v obou areálech
přípravné práce na zahájení sezóny v plném proudu. Otevřít veřejnosti se mají poslední květnový den, ovšem není ani vyloučeno, že
pokud bude počasí příznivé, může se tak stát klidně o týden dřív.

AQUAPARK I VRAHOVICKÉ KOUPALIŠTĚ SE PŘIPRAVUJÍ

milujeme
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takhle půjde dál, žáci své učitele brzy hravě přeperou.
O tom, že tomu tak zatím nemusí být, svědčí nedávný případ učitele ze Základní školy pro žáky se specifickými poruchami chování v Praze Na Zlíchově.
Na internetu bylo zveřejněno video, ve kterém učitel
ve rvačce se žákem vyhrál na body. Kdo by řekl, že
se takový kantor dočká obdivné gratulace ze strany
rodičů, ten by se mýlil. Nejenže rodiče nepropukli
v upřímný pláč a nezačali litovat, že si před lety raději
nepořídili štěně, oni svého potomka dokonce ani
sami nezmlátili. K dovršení všeho podali na pedagoga trestní oznámení!
Přestože chápu, že podávání žalob a trestních
oznámení je dnes jedním z nejběžnějších způsobů
mezilidské komunikace, stejně mě to překvapilo.
Považovat dítě navštěvující školu, jíž by se mnohý

z nás za bílého dne obloukem vyhnul, za nevinnou
oběť šikany ze strany učitele, to už chce skutečně fanatickou víru ve svého potomka. Tenhle kult dětí,
které „jsou přece tím nejcennějším, co máme“, je
skutečně chorobný. Samozřejmě existují chytré
děti a potrhlí dospělí, přesto považovat obecně
dítě či dospívajícího za něco víc než dospělého je
naprosto šílená logika.
Podobně nezvladatelné děti by škola prostě měla
mít šanci vyloučit. Ony by pak následně měly povinnou školní docházku absolvovat v soukromém
ústavu, jenž by si museli jejich rodiče zaplatit. Věřím, že v takovém případě by žáků s nejrůznějšími
dysfunkcemi „zázračně“ ubylo. A pan ředitel speciální školy by alespoň měl z čeho hradit kurzy pro
své statečné pedagogy…
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máme ve městě školy vychovávající budoucí kreativce a odborníky
v oblasti designu...
alší telefonáty a setkání se nesly
v duchu společného jmenovatele, a to zeleně. Ale pozor, budete překvapeni, nešlo o stížnosti na kácení, ale
spíše o jakýsi vzkaz, že už by právě těch
stesků stačilo. Při revitalizaci sídlišť je
jednoznačný zájem zvětšit počet parkovacích míst. Při stále rostoucím počtu větrných dnů by se mělo dle názorů diskutujících ještě více prořezávat,
aby padající větve nikoho nezranily,
případně neničily soukromé majetky.
A celkem jednoznačný byl i názor na
to, že vysazovat stromy by se mělo na
plochách k tomu určených a ne porušovat územní plán.
alší várku názorů spojovalo
téma Společenský dům, sodovkárna a co vůbec dál s tamním
prostorem po ukončení kauzy Manthellan. Jsem nucen konstatovat, že
část diskutujících stále nevěří, že to
zmíněná společnost nechá jen tak,
a domnívá se, že soudní konec byl
tak nějak až moc jednoduchý. Co se

V

týká budovy „Kaska“, tak panuje jednoznačný názor, ponechat a opravit.
A já jsem nucen konstatovat, že po
zprávě, kterou zatím moc spoluobčanů neví, jsem rozhodně pro. Prostor
sodovkárny a parkovací dům je podpořen též jednoznačně, ale je faktem,
že podzemní vody mohou napáchat
pěknou neplechu, takže záleží na
odbornících ve stavebnictví. Tržnici je samozřejmě třeba revitalizovat
a vůbec něco s celým prostorem udělat, i na tom se shodne stoprocentně
každý s každým. Upozornil jsem
všechny, že by bylo dobré své názory hodit do anketního lístku, který
je připraven magistrátem a prošel
Večerníkem, protože čím víc názorů
a podpory pro revitalizaci, tím lépe.
elká část spoluobčanů také
nadává na zácpy ve městě. Zde
jsem ovšem nucen nesouhlasit, jelikož osobně jsem čekal situaci během
uzavírek ulic daleko složitější. Sám
jsem zjistil, že spoustu problémů
jsou schopni vytvořit sami řidiči. Asi
není normální, když někdo zablokuje celý rondel, aby dal přednost
zprava přijíždějícím z nájezdu. Není
asi normální, pokud se řidiči neumí seřadit při odbočování tak, aby
mohli souběžně odbočovat doleva
i doprava, není prostě normální, aby
se zastavovalo na místech, kde toto

parkování způsobí zácpu, přičemž
tento problém se týká především zásilkových a doručovacích služeb.
Upřímně témat je ještě víc a ještě pikantnějších, ale vypíchl jsem to, co
mlčící většinu trápí nejvíc. Zda její
hlas padne na úrodnou půdu, to je
ve hvězdách...

ANALÝZA
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Parkovací nesvìdomitost
Hlava mi to opravdu nebere, kde všude dokáží Prostějované parkovat. Hlavně poblíž centra města nebo přímo na náměstí. Během minulého týdne jsem
viděl šílence, který odstavil své osobní vozidlo v Lutinovově ulici mezi bagry a další těžkou technikou, která zde pracuje na rekonstrukci ulice. Ta je pro
parkování zcela uzavřena a tak není divu, že za chvíli tady byli strážníci a hned nasazovali botičku. Mladý muž se po deseti minutách vrátil s nákupem ze
Zlaté brány a hrozně se divil, jak je možné, že strážníci ho otravují! Další odstavené auto jsem viděl přímo na přechodu v Kostelecké ulici, protože malé
parkoviště před zdejším obchůdkem bylo plné a dáma v letech zřejmě nechtěla parkovat někde opodál. V tomto případě ji ale nikdo nepokutoval, paní
nasedla po pěti minutách i s nákupem do auta a odjela.
František Reiter, Prostějov

6SROÅK½PHVHMHQQDGÅvy
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
Pøímo pod kamerami
Zpátky, ale pìšky
Je až neskutečné a nemohu to vůbec pochopit, jak se chovají někteří chodci Minulý týden ve středu ráno jsem vezl maminku na kontrolu na interní odděna přechodu na Vápenici mezi Havlíčkovou ulicí a Smetanovými sady. Hod- lení do prostějovské nemocnice. Bylo po osmé hodině ráno a já marně hledal
ně lidem se tady nechce čekat na zelenou na semaforech a pokud zrovna ne- jedno jediné místečko na odstavení auta na obrovském parkovišti uvnitř areálu.
jede žádné auto, bez jakýchkoliv skrupulí přejdou na červenou. Přitom si ani Nenašel jsem, takže jsem vyjel z něho ven a hledal místo k zaparkování jinde.
nevšimnou, nebo nechtějí všímat, faktu, že přímo nad nimi na rohovém bará- Znovu bez úspěchu, navíc na vnitřních komunikacích je skoro všude zákaz
ku jsou kamery městské policie, které celý přechod pro chodce snímají! Já jen zastavení. Nezbylo mi nic jiného, než vyjet z nemocničního areálu znovu ven
doufám, že nějaký ten strážník tyto přestupky vidí a snad taky někdy zakročí. a úspěch jsem slavil až mezi panelovými bloky v ulici Antonína Slavíčka. Odtud
Zatím jsem bohužel neviděla, že by nějaký takto nesvědomitý chodec byl za jsem se špatně chodící maminkou zamířil pěšky zpátky do špitálu. No řekněte,
přejítí na červenou zadržen a pokutován. Jana Nejezchlebová, Prostějov není to sranda? Jak ale pro koho...
Jiří Langr, Prostějov
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ečekal jsem, že mi někdo bude
volat večer a vytočeně citovat
z Radničních listů úryvky z nové vyhlášky o kavárenských předzahrádkách. Vynechám všechna sprostá slova, jelikož to bych tady musel napsat
jedno dlouhé „pííííííp“. Upozorňuji,
že dotyčný není kavárníkem, ani majitelem žádné předzahrádky, ale zcela
řadový spoluobčan. Ptal se mne, zda
se tady někdo nezbláznil a zda autor
citovaného textu někdy byl dál než
za svým nosem. Pak přešel do ironie
a navrhl, že bychom se mohli vrátit do
regulí bývalého podniku Restaurace
a jídelny, pro pamětníky zkratka RAJ,
kde vládly ikonické záležitosti jako
třeba kostkovaný ubrus a umělohmotná květina v umělohmotné vázičce.
Ubezpečil jsem jej, že moudří se ještě
jistě zamyslí. Momentálně zjišťuji, že
diskuse k tomuto tématu nabírá na
síle a jsem sám zvědavý, co bude dál.
V každém případě tvrdím, že horší
než předzahrádky jsou některé výlohy a rádoby výzdoby výloh, které
dle mého vadí víc. Připadá mi to
trochu paradoxní, obzvlášť když

N

Je to až neuvěřitelné, ale poslední dobou se zřejmě probudila
v Prostějově mlčící většina, jelikož jsem dostal hodně impulsů
od spoluobčanů, kteří byli až doposud v klidu. Zdá se, že spokojenost není nekonečná a názory, byť rozdílné, se objevují, čím
dál častěji. Takže si to postupně rozebereme...

92;3238/,92;'(,63(&,/

„Kdo se bojí, nesmí do školy,“ napsal jsem před více
jak rokem v textu, v němž jsem doporučoval doplnit pedagogické minimum o roční kurz Krav magy.
Systém vyvinutý izraelskou armádou pro boj zblízka
stále považuji za ideální techniku, která by dodala
kantorům dostatek potřebných dovedností, fyzické kondice a v neposlední řadě i sebevědomí na to,
aby opět mohli do práce chodit se vztyčenou hlavou
a potutelným úsměvem na rtech…
Bohužel nestalo se. Příslušní ministři včas nezareagovali a kantoři se ve školách stále mohou bránit jen
velmi chabě. Za takové situace se však nikdo nemůže
divit, že to mnozí z nich „vidí černě“. Kampaň mnohými mylně považovaná za tlak na zvýšení již tak rostoucích platů přitom ve skutečnosti měla upozornit
na celkový stav školství stejně jako na fakt, že jestli to
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Kromě jídel ze stálého lístku si lze
každý den vybrat ze tří nabídek
menu za 110 Kč i s polévkou a devět dalších pokrmů denní nabídky.
V den, kdy jsme restauraci navštívili,
byly nejlevnější slovenské halušky
s brynzou za 98 Kč, nejdražší vídeň-
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První dotaz na číšníka, který k našemu stolu přišel, aby se zeptal na naše
přání, zněl, jestli má vůbec kdo uvařit
a kdo obsluhovat. Dotyčný nás
s úsměvem ujistil, že nemusíme mít
obavy, personál vše zvládne. Teprve
poté jsme se klidně usadili a rozhlédli kolem sebe. Interiér je jednoduchý,
účelně zařízený, vše působí klidným
a čistým dojmem. Nábytek z tmavého dřeva, stoly bez ubrusů. Hned
u vchodu po levé straně je výčepní
pult a vitríny, vzadu v levém rohu
chladicí skříň, kde si můžete prohlédnout celou nabídku bílých vín.
Televizní obrazovku jsme nezaznamenali díky tomu, že byla vypnutá
a nacházela se přímo nad naším stolem. Teprve krátce před odchodem,
když si nově příchozí vyžádala její
zapnutí, jsme ji s překvapením objevili. Ale nijak nám nechyběla.
Seděli jsme v přední místnosti o kapacitě asi 40 míst, pokud je tam plno
(a časem bylo) hosté procházejí dál
do zadní místnosti, která je větší.
Na webových stránkách se dočtete, že celková kapacita restaurace
je 90 míst, salonku 30 a zahrádka
pojme dalších 60 hostů. Úctyhodná čísla.
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je dlouho pamatoval. Také interiér byl, stejně
jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila
atmosféru místa zpříjemnit.

Na zdejší místo bychom nepozvali
ani svého největšího nepřítele. Jídlo
bylo mdlé, nevábně vypadající a žaludek si
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Na úvod jsme si objednali předkrm:
mozzarellu s plátky rajčat a bazalkovým
pestem, přičemž porci si rozdělili. Škoda
,že jen výjimečně se na trhu vyskytují rajčata chutnající opravdu jako rajčata. Je to
daň za jejich celoroční dostupnost, globalizaci a nakonec i požadavek zákazníků,
kteří jsou ochotni kupovat rajčata stokrát
dražší, než kolik stály v našem dětství. Za
to v motorestu U Kola nemohou.
První z naší stálé dvojice za hlavní chod
zvolil už zmíněné špagety se žampiony,
hřiby a parmazánem a hodnotil je jako
chuťově velmi povedené, jen hřibů by
uvítal víc. Ale má možnost, houbařská
sezóna začne co nevidět. Druhý hodnotitel si po konzultaci s obsluhujícím
vybral thajský steak z vepřové krkovičky servírovaný na prkénku s pikantní
omáčkou a restovanými žampiony
a paprikou. A byl spokojen. Nato, že
měl původně velkou chuť na jahodové knedlíky, které byly v nabídce
poledního menu, docela slušné
hodnocení.
Pivo jsme tentokrát k večeři nedali,
zvolili jsme víno. Nejprve rozlévané,
na jehož testování v prostějovských
podnicích jsme se zaměřili, a poté, co
jsme si prohlédli obsah chladicí skříně
v rohu místnosti, neodolali jsme a nechali obsluhujícího sáhnout dovnitř.
Rozlévaný suchý Veltlín nebyl nic
moc, ale pitelný byl a milovníky vína
neurazil. Původně jsme chtěli ochutnat i rozlévané červené, ale opravdu
velký výběr vín ze Znovína v chladicí
skříni nás zlákal víc. Zvolili jsme jakostní Rýnský ryzlink, ročník 2014, a byli
velmi mile překvapeni. Za 255 korun
jsme si mohli užít víno, které by v soutěžích určitě uspělo a posbíralo víc
bodů než lecjaký pozdní sběr.
Kávu jsme si vychutnali, espresso bylo
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výběr nealkoholických nápojů považujeme u restaurace této úrovně za natolik
samozřejmý, že jej ani nezmiňujeme.

Ke Kolu jsme šli nezatíženi jak kladnými,
tak zápornými názory, které často vyslechneme od našich známých před návštěvou
podniku, kam se chystáme na hodnocení.
Je to zřejmě proto, že se jedná o podnik
nový, a také proto, že je vzdálenější od centra. Vzhledem ke značné kapacitě restaurace zřejmě tvoří ubytovaní hosté motorestujenmenšinuklientely.Otovětšíješance,
že tam vždycky najdete místo a pohodlně
zaparkujete hned poté, co se vám podaří
najít vjezd na parkoviště. Ale tápat tedy
budete jen při první návštěvě. Doufejme,
že nedostatek pracovníků U Kola brzy
vyřeší. Ostatně při naší návštěvě jsme
žádný problém nezaznamenali a odcházeli jsme spokojeni s jídlem, pitím
i příjemným personálem.
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Zdroj: www.vecernikpv.cz
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V tomto motorestu je všechno
nové, tedy i místa úlevy. Díky tomu
a díky čistotě na místech úlevy panující vlastně nemáme o čem psát.
I toaletního papíru a papírových
ručníků bylo na obou pánských

0ÉVWR
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U stolu se vystřídali dva obsluhující
a oba byli přátelští i ochotní poradit
nám při výběru, kdykoliv jsme to
potřebovali. Při nedostatku personálu je určitě problém udržet si v restauracích kvalitní lidi na všech pozicích.
Doufejme, že U Kola se to podaří a se
stejně příjemnou obsluhou se budeme
setkávat i v budoucnu.

.YDOLWD
VHUYLVX

opravdu důstojnou tečkou za večeří, WC, která jsme navštívili, dostakterá nás dobře naladila na dlouhou tek.
cestu domů z „výletního hostince“.

hvězdy

3,5

Otevření nového motorestu U Kola na konci Dolní
ulice bylo prostějovskou veřejností očekáváno se
zvědavostí. A zvědaví jsme byli i my. Musíme konstatovat, že jsme si naši návštěvu užili. Rádi bychom
tak tento nový motorest čtenářům Večerníku doporučili, a to nejen jako slušné místo na oběd nebo
večeři, ale i k setkání menších či větších společností. Salonek i oba sály poskytují pro všechny dost
místa a s jídlem jsme byli spokojeni. A co se vína
týče, pak přímo nadšeni. Udělujeme proto...

02725(678.2/$
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Přemýšlela jsem přitom, jakou dám Kubovi ze třídy, až za mnou v pondělí přijde. Nakonec jsem se rozhodla, že dostane zelenou,“ rozpovídala se osmiletá
Natálka, která vše bedlivě sledovala.
Děti se na zámek v Čechách pod Kosířem jistě brzy vrátí. Poslední dubnový den pro ně totiž bude připravena
Lekce kouzlení s čarodějnicemi, jež
bude probíhat v zámeckém sklepení,
kam se normální smrtelník jen tak
nedostane.

8GNKMQPQéPÊ \CLÊéGM UG RWUVKN FQ ONU¾PÊ
EQåUGOWUVCNQQUWFPÚO
Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

Prostějovské Velikonoce

II.

Úterý 23. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

Michal
KADLEC

Nikola
FILIPENSKÁ

2019

17

dámy do hlediště.
Děti předvedly vystoupení taneční,
ale i pěvecká, v líbivých kostýmech,
i s rekvizitami na pohádkovou muziku. Většina školek se snažila masky
spojit s názvem třídy, zaujali tak například piráti, berušky či žabičky. Jedinečnou možnost vidět svá dítka při
působivém vystoupení tak měli rodiče
i příchozí návštěvníci.
Děti předvedly vystoupení taneční,
ale i pěvecká. „Všechny děti to mají
moc pěkné, byla jsem zvědavá na dceru a její vystoupení, které dlouho nacvičovaly,“ svěřila se Večerníku jedna
z maminek Tereza Sochorová. „Moc
jsem se těšila, až uvidím dceru. Je to
její první větší vystoupení, všechny
školky to měly moc pěkné a je hezké,
že město dalo prostor i dětičkám,“ přidala Aneta Macharová.

)CDTKGNC )QNFQX¾ TQ\G\RÊ
XCNCRTQUV÷LQXUMÆP¾O÷UVÊ
Foto: www.prostejov.eu

PROSTĚJOV Ještě před týdnem
byla rozmrzelá z počasí, kdy déšť
a vlezlá zima pokazily úvodní
program prostějovských Velikonoc 2019. V průběhu dalšího
programu premiérové akce na
náměstí T. G. Masaryka však už
náměstkyně primátora Milada
Sokolová značně pookřála.
Stejně jako stovky Prostějovanů, kteří se sluníčkem
našli cestu také do centra
města a sledovali bohatý
/KNCFC5QMQNQX¾UKXRTčD÷JWRTQUV÷LQXUMÚEJ8GNK
MQPQEUVCéKNCPCP¾O÷UVÊ\CVCPéKVRQNMWUMQNGIQW
kulturní program.
Foto: Michal Kadlec
yy Jak byste zhodnotila bezmála ,KąÊO4Q\GJPCNGO
týdenní program prostějovských
Velikonoc?
nerace.“
„Osobně soudím, že jsme s kolegyněmi yy Prostějovské Velikonoce byly zaz Kulturního klubu Duha u hradeb zvo- končeny koncertem revivalové skulily vhodný program zaměřený jak na piny Katapult. Konečně přišla pořádty dříve narozené, tak na mládež a děti. ná návštěva, že?
Každý si mohl najít to své.“
„To máte jistě pravdu, že bylo úplně
yy Zpočátku nepřálo akci počasí. plno, ale ještě více nabito bylo při vyZlepšila se i vaše nálada v dalším stoupení mateřských a základních škol
průběhu programu, kdy na náměstí města Prostějova. Jako vždy to bylo
konečně svítilo sluníčko?
velmi milé vystoupení, na které se přišly
„Byla jsem nesmírně ráda! V sobotu podívat celé rodiny dětí i mnoho dalších
jsem byla velmi smutná, ale už v neděli, Prostějovanů. Prostě to stálo za to!“
kdy se vyčasilo, se náměstí začalo ihned yy Jaké další akce máte v brzké buplnit návštěvníky. S kolegou Rozehna- doucnosti na náměstí v plánu?
lem jsme si dokonce zatančili polku na „Připraveno je již plážové písečné
Krumsíňanku. Na muzikálové melodie hřiště pro aktivity na náměstí, které
již bylo úplně plno.“
bude slavnostně otevřeno patnáctéyy Jakým způsobem vůbec proběh- ho května beachvolejbalovými exhila volba programu prostějovských bicemi. Následovat bude Wolkrův
Velikonoc?
Prostějov a velmi nabité Prostějovské
„Jak jsem již uvedla výše, snažily jsme kulturní léto. Prostějované se mají
se připravit program pro všechny ge- nač těšit!“

DOBROCHOV Od začátku letošního roku sbíral celý Dobrochov víčka
z PET lahví. Důvod byl celkem originální. Týden před
Velikonocemi

z nich vznikla 2,2 metru vysoká kraslice.
Nápad na vytvoření kraslice vzešel od místního starosty. „Dali jsme vědět občanům
a díky tomu se nám sešla spousta víček, která postupně třídily děti z místní mateřinky.
Připravil se korpus ze dřeva a polystyrenu,
na nějž se víčka silikonem nalepila. Lepení
probíhalo týden před Velikonocemi během
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našeho velikonoční jarmarku a zapojilo se
do něj zhruba třicet dospělých a spousta
dětí,“ popsala nám Dana Zámečníková
z Dobrochova, která měla společně s dalšími členy tamní kulturní komise koordinaci
celé akce na starost. Šanci pokochat se krásnou kraslicí stojící poblíž kapličky v Dobrochově budou mít všichni zájemci zhruba do
poloviny května.
(mls)

2x foto: Michal Kadlec
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„Konečně se umoudřilo počasí a máme plné
hlediště. To je vynikající, zavzpomínejme tedy
nyní společně na trojici vynikajících muzikantů, kteří v osmdesátých letech minulého století
patřili ke špičce rockové scény v bývalém Československu,“ uvedl koncert baskytarista a zpěvák Josef Štuller.
Více než hodinové představení kapely Katapult
revival Morava přineslo ty největší hity Oldy
Říhy a spol. Nechyběly samozřejmě pecky Až,
Hlupák váhá, Půlnoční závodní dráha a mnohé
další hity. Koncert revivalové kapely sledovaly
na tři stovky spokojených diváků.

9'REURFKRYĂY\NRX]OLOLREĒÎNUDVOLFL

PROSTĚJOV Prostějovská kapela Katapult revival Morava uzavřela letošní prostějovské Velikonoce. Akce pořádaná prostějovským magistrátem a Kulturním klubem
Duha tak vyvrcholila vzpomínkou na legendy českého rocku, především Oldu Říhu
a již zesnulého „dědka“ Jiřího Šindeláře.
Seskupení okolo zpěváků a kytaristů Lubomíra
Hrubana a Josefa Štullera koncertuje s písničkami legendárních Katapultů již od roku 2013
a letos se jim dostalo cti uzavřít bezmála týdenní program prostějovských Velikonoc na pódiu před muzeem na náměstí T. G. Masaryka.

Katapult revival Morava nadchl
koneènì zcela zaplnìné hledištì

(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾
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pochopitelným pseudonymem Gabi
Gold. U diváků má úspěch nejenom
svými chytlavými a positivně laděnými písničkami, ale i pro svůj příjemný
a atraktivní vzhled podpořený
vstřícným vystupováním. Zhruba dvě
stovky návštěvníků se bavily celé odpoledne.
„Neznal jsem ji, ale zpívá
moc krásně,“ poznamenala jedna z divaček
Martina.
Úterní program byl
na náměstí T. G. Masaryka věnován dětem
z prostějovských škol a jejich
vystoupení. Zahájila jej náměstkyně
primátora Milada Sokolová, která
přítomné přivítala společně s Pavlou
Vaškovou, vedoucí Kulturního klubu
DUHA. „Počasí je krásné, atmosféra
perfektní, užijte si to,“ vzkázaly obě
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PROSTĚJOV Velikonoční akce na
náměstí pokračovaly počátkem uplynulého týdne, kdy si na své přišli nejen
děti, ale také příznivci kvalitní muziky.
K tomu měli všichni hned dvojnásobnou příležitost, v pondělí se centrem
Prostějova rozléhaly hity Gabi Gold,
ve středu řádil Katapult revival.
Střed města minulé pondělí odpoledne rozezněla zpěvačka Gabriela Goldová. Herečka, tanečnice a zpěvačka,
než u ní nad sportem zvítězilo umění,
se do dějin zapsala nejprve coby nejmladší cvičitelka kondiční kulturistiky
žen v naší republice. Goldová je jako
bývalá manželka herce, hudebníka,
skladatele a zpěváka Marka Dobrodinského v některých titulcích u starších
programů schovaná pod jménem Gabriela Dobrodinská a dnes je oblíbenou zpěvačkou i na zahraničním trhu,
obzvláště v sousedním Polsku, kde
vystupuje pod uměleckým a zcela

DGĨWL]PDWHíVNĄFKñNRO VRXGt0LODGD6RNRORYi

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORÁŽE
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ský steak za 139 Kč. S potěšením
hodnotíme, že hned u šesti jídel si
můžete objednat i poloviční porci.
Stálý jídelní lístek je velmi obsáhlý.
Pokusíme se jej popsat alespoň ve
zjednodušené formě.Předkrmy a polévky jsou přehledné, obojí po dvou položkách, stejně jako něco malého k pivu
(topinka s masovou směsí a bramboráčky s nivou), dva jsou i doporučované hamburgery po 155 Kč. A potom
následuje to hlavní: speciality a minutky
z kuřecího, vepřového i hovězího masa,
celkem máte na výběr 35 možností
podle vaší momentální chuti a stavu peněženky. Ceny začínají na 110 Kč (bez
přílohy) a končí u necelých čtyř stovek
za vskutku opulentní grilované plato
pro dvě osoby. Pokud máte čas předem
si objednat a chuť na pořádný kus masa,
můžete zvolit marinovaná pečená žebra
nebo nakládané pečené koleno.
U Kola myslí i na ty, kteří se masu vyhýbají, a to hned v osmi případech.
Volit je možné mezi zeleninou v různé
úpravě a několika druhy smažených
sýrů. Pokud si nevyberete, máte ještě
možnost navštívit oddíl „těstoviny“
a objednat si ku příkladu špagety
se žampiony, hřiby a parmazánem.
Ostatní těstovinové chody nějaké to
maso obsahují. Zvlášť jsou uvedeny
saláty, velký pořídíte od 85 do 135 Kč.
A čím oběd nebo večeři zapít? U Kola
se čepuje Zubr Grand a Premium, černé
litovelské a nealkoholické si musíte nalít
z láhve. Poprvé jsme se setkali s možností
objednat si „tuplák“ neboli sklenici s litrovým obsahem za 56 Kč. Během naší návštěvy si na něj ale nikdo netroufl. Široký

Bez obav, že si trhnete ostudu, sem lze pozvat Menu nemělo žádný nápad. Dojem se snažila vylepšit ochotná obsluha, ale kde nic
i nejvzácnější hosty.
není... Stěží zde strávíte příjemný večer a ve
dvou už určitě ne. Jako by se zde již před
lety zastavil čas.

Nemělo to jedinou chybu. Jídlo,
DOBRÉ
obsluha, prostředí i další služby
na vysoké úrovni. Ani při opakované návštěvě
Průměr po všech stránkách. Trose nenašlo nic, co by nás zarazilo. PROSTĚchu invence při přípravě pokrmu
JOVSKÝ Večerník doporučuje fajnšmekrům. by neuškodilo. Na druhou stranu porce zasytí
a nezpůsobí žaludeční újmu. Prostředí slušné,
obsluha se snaží. Je sice na čem pracovat, ale
VELMI DOBRÉ
pozváním do tohoto podniku neurazíte.
Jen maličko chybí k úplné dokonalosti. Jídlo i servis na vysoké
SNESITELNÉ
úrovni. Pokrmy jsou připraveny s invencí
Sem doporučujeme zajít jen teha z kvalitních surovin. Příjemný interiér, abdy, nemáme-li nic jiného na výběr.
solutní čistota všech prostor je samozřejmostí.
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Uspořádat nedělní výlet do restaurace U Kola by dnes působilo hodně
zvláštně. Dostanete se tam po pohodlném chodníku s cyklostezkou
z centra za pár minut, autobusová
zastávka se nachází přímo před
motorestem. Pokud přijedete autem, pravděpodobně si nevšimnete
nájezdu na parkoviště těsně vedle
autobusové zastávky. V každém
případě si musíte dát na posledních
metrech dobrý pozor při zdolávání
lehce komplikovaného nájezdu na
„velblouda“ a kruhového objezdu,
dvojnásob to platí pro toho, kdo od
Kola odchází poté, co uhasil několika pivy velkou žízeň. My, zatím naprosto střízliví, jsme se vypravili vyzkoušet, co si pro nás nový motorest
připravil.
Zvenčí na nás stavba zprvu působila trochu rozpačitým dojmem,
je jako poskládaná z několika
částí, podle toho, jak navazovala na původní budovu a jak jí to
dovoloval pozemek. Ale naším
hlavním cílem je hodnotit úroveň
nabízených služeb. Pravidelná prohlídka internetové prezentace dopadla dobře, na webových stránkách jsme našli všechny potřebné
informace, dokonce i fotogalerie
týkající se jak exteriéru včetně pohledu na parkoviště, tak pohledů
do restaurace a do jednotlivých
pokojů.
Silně jsme znejistěli před vchodem,
když jsme si na tabuli přečetli, které
pracovníky motorest shání. Bylo
tam vyjmenováno několik profesí,
ale lze je shrnout jedním slovem:
všechny...

1HzVHUR]KRGQHWH
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A jedeme dál! V celkovém součtu již sedmačtyřicátým kláním pokračuje seriál
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který letos najdete v každém sudém čísle. Nadále jsme
odhodlaní dívat se na zoubek jak regionálním restauracím, tak i místním hostincům a čas
od času vám znovu přinést nějaký ten bonus.
Připomeňme si historii tohoto projektu, která začíná být již pořádně košatá. Vše odstartovaly dvě pilotní části na konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího
letopočtu, načež druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme v pravidelném rytmu střídání, přičemž
příjemným oživením navíc se staly návštěvy pizzerie, podniku pro vegetariány či zahradní
restaurace, provedli jsme také monitoring Hanáckých slavností, průzkum vánočních trhů
v Prostějově a koncem roku jsme také přispěchali se silvestrovskou sondou do zahraničí. Za
sebou už máme také první comebacky v podání druhé hodnotící návštěvy.
Dnes přichází na řadu restaurační zařízení a připomínáme, že nadále pokračuje
čtenářská soutěž „O nejlepší příběh, který jste v gastronomii zažili.“ Brzy budeme
vyhodnocovat.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout
na www.vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace
i všech šestačtyřicet doposud zveřejněných dílů.

RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

PROSTĚJOVSKÝCH

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

Úterý 23. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

Jedním z nejnovějších podniků, kam si v Prostějově můžete zajít na oběd nebo na večeři, je motorest U Kola. Možná pro někoho bude
známější název U Rodenů nebo U Klíčů, tyto názvy nesl hostinec na konci Dolní ulice v dřívějších letech. Bývalí pracovníci železáren
a vojáci, kteří sloužili u letců a výsadkářů, si na něj jistě dobře pamatují.
Původně výletní hostinec byl na tomto místě založen již v roce 1819, patří tedy k nejstarším ve městě a letos slaví 200 let, což by stálo za
využití při jeho propagaci. S původní podobou i názvem Lužánky dnešní podnik nemá kromě polohy už nic společného. Velká zahrada
a protékající potok byly před dvěma sty lety oblíbeným cílem nedělních výletů. Od té doby hostinec prodělal mnoho změn, a to jak
majitelů, tak podoby...
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ských a základních škol z celého regionu.
Nápor návštěvníků pokračoval od pátku
až do pondělí, kdy byla v nádherně rozkvétajícím zámeckém parku připravena
velikonoční hra a na zámku stejně jako
na přidružené Hanácké ambasádě mohly
v dílničkách děti tvořit pozoruhodné velikonoční dekorace pod vedením zkušePŮVODNÍ REPORTÁŽ
ných řemeslníků.
pro Večerník
Největším tahákem ovšem nesporně
byly víkendové kostýmované prohlídky. Zájem o ně byl značný a již dopředu
Velikonoce letos na zámku v Čechách v průběhu týdne si do tematicky vyzdo- byla drtivá většina z nich plně obsazená.
pod Kosířem pojali ve velkém stylu. Už bených interiérů pozvali děti z mateř- Jejich účastníci se tentokrát více než o his-

saa

jaké byly veeliikonoocee naa zám
mku...
3x foto: Martin Zaoral
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Martin ZAORAL

torii zámku dozvěděli několik zajímavostí
týkajících se velikonočních symbolů a tradic. Zejména však mohli sledovat příběh
šlechtické rodiny řešící závažný problém:
zmizení velikonočního zajíčka. Toho se
podařilo objevit až mladému detektivovi
z Brna, jenž se na zámku ucházel o ruku
tamní služky. Mladý Sherlock zjistil, že
zajíček pocházející z Německa byl unesen hanáckými kuřaty, která za jeho vydání požadovala čtyři pytle pšenice. Vše
ale nakonec dobře dopadlo a nejenže se
kuřátka nažrala a zajíček zůstal celý, navíc
se zvířátka dohodla, že letos budou dě-

Během speciálních prohlídek detektiv pátral po ztraceném zajíčkovi

ČECHY POD KOSÍŘEM Rozkvétající přírodu, barevné kraslice, pletené pomlázky, řehtačky, kočičky, pečené beránky, mazance i jidášky, Moranu, hrách i velikonočního zajíčka, který se však bohužel
ztratil. To vše a mnoho dalšího, co k tradičním Velikonocům neodmyslitelně patří, objevili o uplynulém víkendu návštěvníci zámku
v Čechách pod Kosířem. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

klikni na

FOTOGALERIE

tem rozdávat dárky společně.
Návštěvníkům se příběh líbil, několikrát se při něm zasmáli a účinkujícím na konci zatleskali. „Prohlídky
byly fajn. Dozvěděla jsem se třeba, co
znamená barva pentle, kterou by měly
dát holky na Velikonoce klukům na
jejich pomlázku. Takže pokud bych někomu dala červenou, tak mu tím říkám,
že chci být jeho ženou, zelenou, že se
budeme kamarádit, modrou, že ještě
uvidíme a žlutá značí jasné odmítnutí.

www.vecernikpv.cz

3x foto: Michal Kadlec

www.vecernikpv.cz
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FOTOGALERIE

BYLI JSME
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EXKLUZIVNÍ
reporáž

bábovky a velikonoční beránky od
místních a k tomu prodej doplňkových předmětů. Ale vystavovatelé
pro Večerník
nám řekli jednou a dost. Takže spíš
zde probíhá prodej ručních výrobků.
Vendula
V podstatě už nám zůstala jen nazdobená výstava, kde se lidé mohou
PROVAZOVÁ
dozvědět leccos o tradičních dnech
„Vystavujeme zde již tradičně něko- tohoto období. Zakoupením věcí
likátým rokem. Prvotním nápadem mohou návštěvníci udělat radost
bylo vystavovat nějaké formy na sobě nebo druhým, že si něco tema-

VÍCEMĚŘICE Opakovaně pořádají víceměřičtí zahrádkáři
Velikonoční výstavu. Navštívit jste ji mohli uplynulý pátek a sobotu.
V místní košíkárně vystavovali velikonoční beránky a jejich formy,
na prodej byly keramika, dekorace nebo například živé rostliny.
Příchozí se také dozvěděli zajímavosti o tradicích pojících se s obdobím od masopustu až po Velikonoce. Mezi zvědavci byl i Večerník.

tického odnesli,“ sdělil Večerníku Petr
Buriánek, předseda Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
ve Víceměřicích.
Na přípravě výstavy se podíleli nejen
zahrádkáři, ale i pracovníci obecního
úřadu. Výrobky nabízelo přibližně deset prodejců. Pro hosty bylo připraveno bohaté občerstvení, naučili se,
jak správně uplést pomlázku. „Mrzí
mě, že nechodí moc místní obyvatelé. Ovšem zase díky novotám nám
přijeli lidé z Klenovic, Prostějova,
Pustiměře, Želče a dalších okolních
vesnic, takže s účastí jsme spokojeni.
Ale více mě to mrzí u těch místních,
protože výstavu navštívila možná
čtvrtina obce,“ prozradil Buriánek.

Výstava také nabídla pohled na
ručně malované kraslice, pletené
koberce, domácí pochutiny, velikonoční věnce, pomlázky a mnoho
dalších předmětů, které byly spojené s tematikou Velikonoc a jara.
Bohužel tradice postupně vymírají. „Snažíme se u nás v obci zbyky
dodržovat, ale je to rok od roku
čím dál těžší. Momentálně jsme
uspořádali hrkání. Kluci neboli hrkači dle tradice chodili po vesnici
a vyhrkali si nějakou pěknou odměnu. Mě osobně opravdu velmi
mrzí, že ve vesnicích pomalu tyto
tradice umírají. Že rodiče k tomu
děti nevedou,“ posteskl si peřdseda
víceměřických zahrádkářů.

„Velikonoční tradice ale vymírají,“
posteskl si šéf zahrádkářů Petr Buriánek

6CMQXÆFGMQTCEGCFCNwÊMT¾UPÆX[UVCXQXCPÆXÚTQDM[LUOGOQJNKXKF÷V
XMQwÊM¾TP÷XG8ÊEGO÷ąKEÊEJ
(QVQ8GPFWNC2TQXC\QX¾

SRWØĝLOD

7UDGLÊQªYºVWDYDYH 9ªFHPØĕLFªFK

Velikonoční beránci provoněli sál Národního domu od středečního rána až
do odpoledních hodin. Prostějovský Rotary klub letos vše pojal nikoliv
jako soutěžní, ale jako prodejní výstavu. „Po třetí hodině odpolední si
vybraný kousek můžete zakoupit a využít třeba jako velikonoční dekoraci. Originální pochoutky, které se neprodají, poputují jako obvykle do
sociálních ústavů a domovů,“ uvedla jedna z pořadatelek, která vzápětí
Večerníku sdělila, že výstava čítá 251 beránků.
Na místě Večerník zastihl také zástupkyně vedení města Prostějova, a sice
náměstkyně primátora Alena Rašková a Milada Sokolová. „Takové akce
už tradičně patří ke koloritu Velikonoc v Prostějově a já jsem ráda, že se
tyto tradice dodržují. Sama jsem obdivovala některé výtvory a přemýšlela, zda i mně by se podobně povedly,“ culila se Milada Sokolová.
8ÚUVCXWXGNKMQPQéPÊEJDGT¾PMčPCXwVÊXKN[OKPWNQWUVąGFWFGUÊVM[QDFKXQXCVGNč#OPQJÆXÚVXQT[D[N[UMWVGéP÷QTKIKP¾NPÊ

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Také letos dodržel prostějovský Rotary klub tradici
a v přednáškovém sále Národního domu uspořádal oblíbenou výstavu velikonočních beránků. Organizátoři zaregistrovali celkem 251
vonících výtvorů, u nichž pekaři nešetřili fantazií.
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SVÁTKY ZCELA OVLÁDLY ZÁMEK POD

téma Večerníku

V průběhu celého minulého týdne pokračovaly
svým bohatým programem na náměstí T. G.
Masaryka Prostějovské
Velikonoce 2019. Na tradiční svátky se ale připravovaly po celém regionu,
nebylo snad obce, která
by blížící se velikonoční
pondělí nechala naprosto
bez povšimnutí. Zatímco
Prostějované přivítali naprosto nádherné počasí
lákající na kulturní představení v centru města, na
vesnicích se malovaly kraslice, dámy horečně připravovaly pomlázky a pánové
si pletli sami nebo narychlo sháněli kocary. Veškeré
hemžení kolem Velikonoc
Večerník pečlivě sledoval
a redaktoři sháněli střípky
po celém prostějovském
regionu.
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Dne 27. března 2019 se
v Olomouci konalo krajské kolo Dějepisné soutěže
gymnázií ČR a SR. Letošní
ročník byl věnován československé historii v letech
1978–1992. Tým Gymnázia
Jiřího Wolkera ve složení
Jan Pácl, Dominik Zajíček
a Tomáš Crhonek ve velké konkurenci vybojoval
1. místo v Olomouckém kraji, což zajišťuje přímý postup
do mezinárodního kola, které se bude konat v listopadu
v Chebu.
(pr)

v dějepisné soutěži

Úspěch studentů GJW

ALMADA - Na druhé mezinárodní
setkání v rámci projektu Erasmus+
vyjeli studenti Střední odborné
školy podnikání a obchodu, Prostějov do portugalské Almady.
Projekt pod názvem „Postavme
mosty“ je realizován společně se
školami z dalších pěti zemí.
„Výjezdu do zahraničí předcházela
práce na několika úkolech. Jedním
z nich bylo vytvoření a výběr společného loga projektu, do kterého se
zapojilo všech pětadvacet účastníků
z každé země, tedy celkem půldruhá
stovka žáků. Zvolené logo nyní zdobí
projektová trička. Studenti se představovali prostřednictvím prezentace
a videa s ukázkami svých koníčků.
Žáci z ostatních zemí se tak dozvěděli
mnoho informací o naší vlasti, městě
a škole,“ sdělila Jana Mohrová, vyučující německého jazyka a koordinátorka projektu. „V průběhu pobytu jsme
ochutnali také tradiční velmi sladké
portugalské koláčky pastéis de nata
a tresku bacalhau, která se nejprve na-

(QVQ51i212TQUV÷LQX

solí a usuší, teprve potom upravuje,“
přidala s úsměvem.
Po celou dobu pobytu bydleli studenti v hostitelských rodinách. Na
každý den byl připraven zajímavý
program, seznamovací a sportovní
hry, ale také poznávání památek Almady. Studenti také navštívili centrum regionální architektury Espaço
Fortuna v Palmele, kde zhlédli ruční
výrobu tradiční portugalské keramiky a sami si mohli vyzkoušet ozdobit

(QVQ51i212TQUV÷LQX

kachle. Třešničkou na dortu pak byla
návštěva Lisabonu, kde poznali nejdůležitější atraktivity města včetně
místa, odkud vyplouval slavný mořeplavec Vasco da Gama na své objevitelské cesty.
„Jsem nadšený, že jsem mohl navštívit místa, o kterých jsem dosud
jen snil. Hostitelské rodiny nám
připravily skvělé uvítání a atraktivní
program, který nám přiblížil život
v Portugalsku. Účast v projektu mi
umožnila uplatnit a zdokonalit své
jazykové schopnosti,“ podělil se
o své zážitky Petr Polcr ze 2. ročníku.
V květnu čeká studenty SOŠPO další výjezd, tentokrát do Chorvatska.
„Do projektu je zapojeno šest škol
z České republiky, Německa, Portugalska, Chorvatska, Lotyšska a Polska. Jeho cílem je objevovat a sdílet
talenty, vytvářet vazby a přátelství
napříč celou Evropou, naučit se
spolupracovat a nacházet společná
řešení a v neposlední řadě komunikovat v německém nebo anglickém
jazyce,“ podotkl ředitel školy Marek
Moudrý.
(red)

do Portugalska
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račního tábora, ale měl studentům
co říci po celé trase zájezdu. Jako
druhou zastávku na trase vybral
klášterní komplex v Melku, který
po silných emocionálních zážitcích
z Mauthausenu představoval duševní zklidnění. „Za naši školu musím

5RQNGéP¾HQVQITCHKGRąGFJNCXPÊORQOPÊMGOQD÷VGOHCwKUOW
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PROSTĚJOV Projekt prostějovského Vlasteneckého sdružení
antifašistů České republiky (VSA)
doznal v dubnu dalšího rozšíření.
Na základě iniciativy Gymnázia
Jiřího Wolkera uspořádali prostějovští vlastenci zájezd do koncentračního tábora Mauthausen
v Rakousku. Zájezdu se zúčastnilo
i devět studentů z dalšího Gymnázia Jana Opletala v Litovli.
„Razíme filozofii, že zájezdy na tak
zásadní místa nejen české, ale nově
i evropské historie by neměly být
limitovány finančními možnostmi
studentů a jejich rodin, proto jsme
na úhradu dopravného sehnali
sponzora,“ upozornil na odlišnost
od jiných zájezdů zdejších gymnazistů předseda prostějovského VSA
Tomáš Kaláb.
kvalitní pedagogický doprovod
představoval dlouholetý učitel Vratislav Havlík, který se nejen zhostil
role průvodce po areálu koncent-

Vlasteneckému sdružení moc poděkovat za jeho nabídku, pro studenty
jsou takové akce vždycky přínosné,“
konstatovala učitelka dějepisu na
litovelském gymnáziu Lenka Viktoříková. „O zájezdy do Terezína nebo
Lidic bychom měli zájem i my vyučující dějepisu,“ dodala.
Vlastenecké sdružení připravuje už
nyní další zájezdy. „Naše aktivity
jsou sice primárně směřovány na
studenty prostějovských škol, ale
zájem už projevilo třeba i Česko-německé gymnázium v Brně, pro
něž budeme zájezd do Mauthausenu opakovat. S dalšími studenty se
vypravíme na Terezínskou tryznu
a do Památníku v Lidících, za což
můžeme poděkovat aktivní podpoře ze strany města Prostějova
i Olomouckého kraje,“ představuje
budoucí aktivity spolku předseda
VSA.
(tok)

MAUTHAUSEN

SOŠPO vycestovalo *<01$=,67,1$9ä7Ì9,/,
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Španělští a finští studenti na návštěvě Gymnázia Jiřího Wolkera
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Pokud nemáte dobrou střechu, celý dům je vám naprosto k ničemu. Sice se nedá
stavět jakoukoliv nemovitost
od střechy, nicméně svršek
korunuje a chrání celé dílo.
Pokud ji nemáte v pořádku,
velice brzy a často nenávratně
se to projeví na celé stavbě.
I z tohoto důvodu byste jí měli
dopřát náležitou péči. Abyste
se orientovali v nabídce služeb v této oblasti, přináší vám
PROSTĚJOVSKÝ Večerník tuto
tematickou stranu.

Co dìlat, aby vaši støechu neodnesl vítr?
Pøinášíme pøehled nejèastìjších problémù

Střecha tvoří nezanedbatelnou
součást jakéhokoliv domu. Zároveň poskytuje optimální ochranu
před povětrnostními vlivy. Pro
zachování typických vlastností je
nutné o střechu řádně pečovat a věnovat jí svou péči. Podívejme se na
nejčastější problémy střech.
Při aktuálních změnách klimatických
podmínek nad českým územím doText připravil: Martin Zaoral
chází i k silným větrům. Televizní

zpravodajství několikrát do roka
informuje o nečekaně silných vichřicích, které dokázaly srolovat střechu
z nejednoho domu. Vítr působí jako
permanentní dynamické zatížení,
proto je nutné se před ním bránit.
U plochých střech je vhodné popřemýšlet o zátěži v podobě kamenů.
Nejčastějším problémem se však stává špatně odvedená řemeslnická práce ve smyslu nedostatečného ukot-

vení. Nejčastěji problémy vídáváme jelikož voda prosákne konstrukcí v ji- místa naleznete kolem oken, v úžlabí
u domů s plechovou střešní krytinou. ných místech, čímž se těžko odhaduje či nároží, nebo v okolí komínu.
oblast poruchy.
3URÄGRSORFKÙFK
støech èasto teèe

Mezi úplně nejčastější problémy objevující se na ploché střeše je narušení
položené hydroizolace. Zatékání je pak
pro majitele přímo noční můrou. Na
vině může být samozřejmě nekvalitně
navržený projekt či nedbale provedené
jednotlivé pracovní postupy. Jakmile
začne do domu zatékat, je už na všechna preventivní opatření pozdě. Řešení
takové komplikace není vůbec snadné,

Nejvìtší riziko èíhá
v okolí komínu

Pokud dnes zatéká voda do podkroví či stropu, jde o nesprávné řešení
detailů – zejména prostupů střechou
např. odvětrávací hlavice kanalizace. Stačí malá netěsnost a za silného
deště máte doma o zábavu postaráno. Šikmé střechy je třeba pravidelně
kontrolovat a odhalovat případné nedostatky s předstihem. Nejrizikovější

Tašky
kroupám odolají

Silný vítr nebo bouřka doprovázená
krupobitím většinou způsobí vaší
střeše nemalé škody. Kroupy nejčastěji poškozují levné a méně kvalitní
plechové střechy, ve kterých mohou
zanechat důlky. Tašky jsou proti mechanickému poškození více odolné,
v případě velmi silného krupobití
může dojít k poškozením několika
kusů, které lze snadno vyměnit.

19041810473

19041820474

19041710470

19041610461
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zprávy z regionu

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

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

KONICE MÁ CHIRURGA, KAŽDÉHO VŠAK NEOŠETŘÍ
Město tlačí na VZP, aby zohlednila potřeby lidí v regionu

EXKLUZIVNĚ

KONICE Tohle je nepochopitelné! Skoro to vypadá, jako by
o Konici některé instituce ztrácely zájem. Už zhruba čtyři měsíce roku působí v tomto městě chirurg. Zatímco místní si jeho
služby nemohou vynachválit, jednání s některými zdravotními pojišťovnami váznou...
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
Chirurg v Konici citelně chyběl. Lidé
z města i okolních vesnic museli kvůli
malým operativním zákrokům či převazům do prostějovské nemocnice. Navíc
si přístup lékaře působícího i v prostějovské nemocnici většina z nich pochvaluje. „Pan doktor mi vše lidsky vysvětlil,
mohu ho jen doporučit,“ vyjádřil se
jeden z pacientů.
Sehnat praktické lékaře i specialisty
není v současnosti určitě jednoduché.
Když už se to v Konici podařilo, začalo
vše váznout na jednání s pojišťovnami

proplácejícími lékařům jejich práci.
„Pan doktor z počátku ošetřoval pouze
klienty České průmyslové zdravotní
pojišťovny, která s ním bez problémů
uzavřela smlouvu. U těch ostatních nastaly problémy, které se postupně dařilo
řešit. Dodnes ovšem nemá uzavřenou
smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Proto jsme tuto společnost
oslovili, aby zohlednila potřeby lidí
v regionu,“ potvrdil Večerníku starosta
Konice Michal Obrusník.
VZP dle svých slov není povinna uzavřít smlouvu s každým poskytovatelem
zdravotních služeb, který o to požádá.
„Pokud jde konkrétně o tuto žádost,
mohu vás ujistit, že se vhodností uzavření smluvního vztahu v současné
době odpovědně zabýváme. Zvažujeme přitom všechna kritéria, která jsme

%JKTWTI ,KąÊ iċCUVPÚ RčUQDÊ X DWFQX÷ MQPKEMÆ RQNKMNKPK
M[ MVGT¾ RąGF R÷VK NGV[ RTQwNC TQ\U¾JNQW TGMQPUVTWMEÊ
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMWCYYYPGOQEPKEGRTQUVGLQXCIGNE\

povinni posoudit. A to jak například z hlediska časové a místní dostupnosti zdravotní péče, tak i z hlediska hospodárného
nakládání s veřejnými prostředky,“ reagoval na dotaz Večerníku Oldřich Tichý, tiskový mluvčí VZP.
Chirurg sídlí v budově konické polikliniky, kde pacienti najdou ještě praktickou lékařku a dětskou lékařku, gynekologa,
ortopeda, oční lékařku, logopeda, urologa a neurologa. Podle
starosty je základní zdravotní péče ve městě v současnosti zajištěna. „Přesto bychom do budoucna uvítali ještě jednu zubní
ambulanci a možná i kožního specialistu,“ uzavřel Obrusník.
Večerník se jej snažil kontaktovat telefonicky i e-mailem, leč

neúspěšně. Nejprve zvonila
pevná linka marně, na druhý
den nám sestřička sdělila, že doktor
není přítomen a jiný kontakt na něj nemá. Odpovědi z e-mailového dotazu pak do uzávěrky nedorazily.
„V tomto případě je to ale hlavně o jednání s pojišťovnou,
resp. pojišťovnami. Doktor si zřídil ordinaci na základě vypsaného výběrového řízení schváleného krajem, podal si na
pojišťovnu žádost a ta mu dosud celkem nepochopitelně nebyla schválena. Nezbývá mu než čekat,“ poznamenal k podivuhodnému případu jeden z lékařských kolegů.
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Bankomat bude na radnici
Konice (mls) - Na začátku letošního roku vás Večerník informoval
o konci pobočky Komerční banky
v Konici, která se nachází jen pár
kroků od tamní radnice. Klientům
nejen této banky by měl od května
sloužit alespoň nový bankomat.
Fungovat bude přímo v budově
městského úřadu.

Nové domy i relaxaèní zóna

6PXWQÛNRQHFS¿WU¿QË

OLŠANY U PROSTĚJOVA Od středy 10. dubna pátrali policisté po sedmdesátiletém seniorovi R. V. z Olšan u Prostějova. Muž den předtím
odjel ve své škodovce k lékaři, domů se však již
nevrátil a ani o sobě nepodal žádnou zprávu rodině. Pátrání po něm však skončilo tragicky.

11

Pátrání po pohřešovaném bylo ukončeno
o následujícím víkendu. Ale jinak, než by si policisté a rodinní příslušníci přáli. „Muž byl ve
dnech třináctého a čtrnáctého dubna, bohužel
bez známek života, nalezen v olomouckém regionu,“ potvrdil v pondělí 15. dubna František

Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Stalo se tak leč až poté, co výzva v nejčtenějším regionálním periodiku už zbytečně vyšla.
Víkendové zpravodajství od policie nic takového neoznámilo.

Zajímalo nás, jakou smrtí senior zemřel? To
však policejní tiskový mluvčí odmítl objasnit.
„Okolnosti úmrtí muže jsou předmětem dalšího prověřování, ale s ohledem na pozůstalé se
k případu v tuto chvíli blíže vyjadřovat nebudeme,“ odpověděl František Kořínek.
(mik)

Čechy pod Kosířem (mls) - V Čechách pod Kosířem aktuálně dokončují výstavbu inženýrských sítí
a následnou přípravu 32 parcel pro
výstavbu rodinných domů v lokalitě
„Pod hřbitovem“. Součástí stavby
bude i oprava a rozšíření stávající
komunikace od hřbitova po Český
potok a vybudování nového chodníku včetně veřejného osvětlení.
Následně by tam měla vzniknout
odpočinková zóna sloužící k relaxaci. Na ni se aktuálně zpracovává
projektová dokumentace.

6ZLQJRYÙPX]LN½O
v Protivanovì
Protivanov (mls) - Městys Protivanov srdečně zve na swingový muzikál
Vlak do nebe, který bude k vidění
v neděli 28. dubna od 15:00 hodin
v místní sokolovně. Lidé se mohou
těšit na známé písně jako třeba Jen pro
ten dnešní den či Život je jen náhoda.
Děj představení se odehrává v pomyslné čekárně na vlakovém nádraží, kde
se scházejí tři cestující. Vše je pojato
jako komedie o vážných věcech.

Hasièi dostanou nové auto
Plumlov (mls) - Hasiči z Plumlova by se měli v dohledné době dočkat nové hasičské cisterny. Město
v této souvislosti již obdrželo příslib dotace.

19041810474

region

Ve středu 17. dubna před patnáctou
hodinou řídil jednadvacetiletý muž
osobní automobil Škoda Octavia na
dálnici D46 ve směru na Vyškov. Na
21,5 kilometru mu policisté v úseku
s nejvyšší povolenou rychlostí jízdy
130 kilometrů v hodině změřili rychlost o 23 kilometrů v hodině vyšší. Po
zastavení se řidič mimo jiné podrobil dechové zkoušce na přítomnost
alkoholu a orientační zkoušce na
přítomnost jiných návykových látek.
Zatímco dechová zkouška na alkohol
byla negativní, test na drogy ukázal
přítomnost látky kokain. S výsledkem muž souhlasil a přiznal vykouření blíže nespecifikovaného množství marihuany před třemi dny a také
užití drogy kokain dne 2. dubna. Na
výzvu policistů se podrobil odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění
ovlivnění. Další jízdu mu policisté zakázali a na místě zadrželi jeho řidičský
průkaz. V současnosti je podezřelý
z přestupků podle zákona o silničním
provozu, za což hrozí pokuta 2 500 až
20 000 korun a zákaz řízení na dobu
od šesti měsíců do jednoho roku.

Rychle a pod kokainem!

Předminulou neděli 14. dubna před
půlnocí kontrolovali policisté obvodního oddělení Němčice nad Hanou
na komunikaci ve Víceměřicích třiačtyřicetiletého cyklistu, který jel neosvětlený značně nejistým stylem jízdy
při pravém okraji vozovky. Po zastavení policisty muž vykazoval zjevné
známky opilosti, ale podrobit se dechové zkoušce odmítl. Při komunikaci s policisty nakonec užití alkoholu
před jízdou přiznal, ale dále vůbec
nespolupracoval. Pro své jednání je
muž nyní podezřelý z přestupku podle zákona o silničním provozu. Za
odmítnutí dechové zkoušky mu tak
hrozí pokuta od 25 do 50 000 korun.
Věc bude k dořešení postoupena příslušnému správnímu orgánu. Další
jízdu policisté muži zakázali.

Odmítl dýchat

Z přečinu podvodu podezírají
plumlovští policisté sedmatřicetiletého muže z obce na Prostějovsku.
Tohoto skutku se měl podezřelý dopustit nejméně ve dvou případech.
V prvním případě si v listopadu 2016
od stejně starého známého vypůjčil
částku 13 000 korun, přestože věděl, že vzhledem ke svým finančním
možnostem nebude schopen půjčku vrátit. Ve dvou nepravidelných
splátkách splatil 7 000 korun a nezaplaceno tak zůstalo 6 000 korun.
Ve druhém případě v červnu 2017
přijal jako zálohu na zapůjčení sportovního vybavení ke sportovní soutěži 10 000 korun. Tu však použil pro
svoji potřebu a nevrátil ji. Celkem tak
způsobil škodu ve výši 16 000 korun.
V obou případech policisté vedou
zkrácené přípravné řízení. V případě
prokázání viny a odsouzení podezřelému hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

Peníze bral, kde se dalo

.521,.$

ÿ(51É

12

+UR]LY¿QHKRGDQDG¿OQLFL

saa

i jezdci na koloběžkách. „Nejvíce tu
máme cyklistů. Pro ty ostatní jsou úkoly lehce upraveny,“ prozradila Večerníku Eva Bašková z pořádajícího SVČ
Orion, která celou akci fotografovala.
Více než fyzická kondice a rychlost při
soutěži rozhodovala šikovnost jednotlivých soutěžících. „Bavily mě všechny
úkoly, i když některé z nich byly docela těžké. Nejlíp mi šlo asi nafukování
pneumatiky pumpičkou,“ prozradila
jedna ze soutěžících.

jaká byla aprríllováá jízzdaa v němčiccíchh.... 3x foto: Martin Zaoral

Na cyklostezce u Němčic nad Hanou
vedoucí podél říčky Haná bylo na Velký pátek živo. Letošní aprílovou jízdu
provázelo nádherné téměř letní počasí.
Do připravených soutěží se v rozkvetlé
přírodě zapojily zhruba tři desítky dětí,
v několika případech se nechali zlákat
i jejich rodiče. Připraveno pro ně bylo
celkem pět tras s řadou úkolů, které dokonale prověřily jejich jezdecké schopnosti i technické dovednosti. Vyrazit
na trať přitom mohli cyklisté, bruslaři

klikni na

FOTOGALERIE

Po vyhodnocení dětských kategorií
pak vše uzavřela Velká aprílová jízda,
která se nesla v recesistickém duchu.
Jméno jejího vítěze se pak objevilo
na štítku přímo na putovní trofeji,
kterou byla Zlatá šlapka z dílny místního nadšence Antonína Bartošíka.
Velká aprílová jízda byla první ze série

www.vecernikpv.cz

celé řady venkovních akcí pořádaných
SVČ Orion. Tou další bude hojně navštěvovaný Slet čarodějnic konaný poslední dubnový den od 17:00 hodin
na tanečním parketu v Němčicích nad
Hanou. Připraveny budou čarodějnické soutěže, hry na parketu, kolo štěstí
a celá řada dalších atrakcí.

0C OCNÆ K X÷VwÊ E[MNKUV[ DTWUNCąG
KLG\FEGPCMQNQD÷åM¾EJéGMCNQEGNMGO
R÷V\CLÊOCXÚEJUVCPQXKwċ
Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

Z důvodu dopravní nehody tří osobních a jednoho nákladního vozidla na
sedmadvacátém kilometru dálnice
D46 ve směru z Olomouce na Držovice, je dálnice uzavřena a policisté
provádí odklon dopravy ve směru
od Olomouce na exitu u Držovic.
Podle prvotních informací byla při
nehodě zraněna jedna osoba,“ informovala v pátek pár desítek minut
po hrozivé nehodě Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředi-

Michal KADLEC

DRŽOVICE K závažné nehodě tří
osobních a jednoho nákladního
vozidla došlo v pátek 19. dubna
na dálnici D46 na úrovni Držovic.
Policie kvůli srážce a náročnému
zásahu záchranářů uzavřela na
hodinu celý úsek dálnice. Jeden
člověk byl zraněn a přepraven do
nemocnice.

ku pohonných hmot,“ přidal mluvčí
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Zdeněk Hošák.
„Příčiny nehody, její okolnosti a souvislosti, stejně jako celý její průběh
a výše vzniklé škody, jsou v šetření,“
doplnila policejní mluvčí.

$[NQ LGP XGNMÆ wV÷UVÊ åG RąK JTQOCFPÆ UT¾åEG éV[ąK CWV PC F¾NPKEK W &TåQXKE D[NC
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telství Policie Olomouckého kraje.
Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů, které asistovaly lékařům ze záchranky při ošetření jedné zraněné
osoby. „Provoz na dálnici byl omezen,
následně byly provedeny protipožární
opatření na vozidlech a kontrola úni-
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plánuje. Máme zájem na zachování
dosavadního stavu, případné změny
do budoucna jsou pouze ve fázi prvotních úvah a jednání,“ vyjádřila se
k problematice plumlovských policistů Jitka Dolejšová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Jak Večerníku dříve potvrdila také
plumlovská starostka Gabriela Jančíková, ani město nehodlá policisty
z Plumlova „vyhazovat“. Pokud krajské
ředitelství budovu neodkoupí, strážci
zákona zůstanou v budově na Tyršově
náměstí v nájmu.
(mik)

PTENÍ Kroužek Světová škola při Základní škole ve Ptení pořádá tento
pátek 26. dubna od 16.00 hodin za budovou školy slavnostní večer Čarodějnice. Organizátoři věří v krásné počasí, skvělou atmosféru a bohatou účast dětí i dospělých, od nichž se očekávají i patřičné čarodějnické
úbory.
„Jsme skupina jedenácti dětí ve věku od jedenácti do čtrnácti let a tří učitelů, která se v rámci kroužku Světová škola zabývá problémy ve světě a snaží
se o nich informovat další osoby pomocí plakátů a různých akcí. Tentokrát
jsme si na školní akci Čarodějnice připravili stánek s občerstvením a informace o problému dětské práce, které budeme prezentovat formou plakátů i her.
Bude tam možnost vyzkoušet si, co dětská práce obnáší. Výtěžek z akce jde na
dobrou věc. Letos ho věnujeme organizaci Čalantika, která se zabývá podporou vzdělávání dětí i dospělých v Bangladéši,“ uvedla pro Večerník ředitelka
ptenské školy Viera Šmilňáková.
(mik)

ČARODĚJNICE

Světová škola
ve Ptení zve na

OLOMOUC, PLUMLOV V minulém vydání Večerník upozornil na
situaci v Plumlově, kde probíhají jednání mezi tamní starostkou
a policisty ohledně možného odkupu budovy na Tyršově náměstí, ve
které sídlí obvodní oddělení. Starostka Gabriela Jančíková odmítla,
že by policistům hrozilo vystěhování. Dodatečně se k problému vyjádřili i zástupci Policie ČR.
„V tomto roce Krajské ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje odkoupení budovy ani stěhování policistů
Obvodního oddělení v Plumlově ne-

ujišťuje mluvčí krajských policistů

„Stěhování z Plumlova neplánujeme,“
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URČICE Všechno mohlo dopadnout mnohem hůře, než to nakonec skončilo... Mladá řidička při objíždění zaparkovaného nákladního automobilu
si v Určicích nevšimla, že hned vedle je hluboký výkop. A její Fabia v něm
celá zmizela! Žena nakonec z hrozivě vypadající havárie vyvázla s lehčími
zraněními.
„V pondělí patnáctého dubna před devátou hodinou řídila dvaatřicetiletá řidička osobní automobil Škoda Fabia po místní vozovce v Určicích. Křižovatkou
s hlavní silnicí chtěla projet rovně do další místní komunikace, na které vpravo
za křižovatkou stál odstavený nákladní automobil Tatra, což žena chtěla objet.
Při tom si však nevšimla, že nákladní automobil stojí vedle výkopu kanalizace
hlubokém čtyři a půl metru. Při objíždění Tatry tak do výkopu s automobilem
sjela. Podle provedeného šetření nebyl výkop v době nehody označen z důvodu
najíždění další techniky,“ popsal kuriózní karambol František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Žena při nehodě utrpěla zranění, se kterým vyhledala lékařské ošetření. Ke
zranění dalších osob nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na třicet tisíc korun, alkohol u řidičky policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření,“ doplnil Kořínek.
(mik)

GRYëNRSX

dáln

PROSTĚJOVSKO Nehorázné! Předminulý pátek 12. dubna po druhé
hodině v noci řídil dvaačtyřicetiletý
řidič osobní automobil Škoda Octavia po dálnici D46 ve směru od Olomouce k Prostějovu. Pod silným vlivem alkoholu havaroval. Policistům
vzápětí přiznal, že před jízdou vypil
celou lahev vína!
„Na 34. kilometru nezvládl řízení
a narazil do svislého dopravního značení doplněného o přerušované žluté
světlo, které svádělo provoz do jednoho jízdního pruhu, a poté i do levých
svodidel. Řidič s vozidlem zastavil až
po několika stovkách metrů a v automobilu počkal do příjezdu policistů,“
konstatoval František Kořínek, tiskový

a vjel na

mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Ke zranění osob při havárii naštěstí nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody
na zařízení komunikace a na vozidle
byla předběžně vyčíslena na 280 tisíc
korun. Provedenými dechovými zkouškami policisté u řidiče změřili hodnoty
2,05 a 2,19 promile alkoholu v dechu. Muž se změřenými hodnotami
souhlasil a přiznal vypití lahve vína

během předchozího večera. Další
jízdu mu policisté zakázali a na místě
zadrželi jeho řidičský průkaz. Pro své
jednání nyní čelí trestnímu stíhání
pro podezření z přečinu ohrožení pod
vlivem návykových látek. Za ten mu
v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na jeden
rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ shrnul prohřešky i s možnými následky František Kořínek.
(mik)
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ína
flašku v ici...

VYPIL

„Začátkem července loňského roku
v té době neznámí pachatelé vnikli
na pozemek u budoucí novostavby
v obci na Prostějovsku. Z volně přístupné dílny odcizili vzduchovku
značky Slavia s puškohledem, elektrický prodlužovací kabel na 380 voltů
a přesně nezjištěné větší množství starých měděných elektrických kabelů.
Věc pro podezření z přestupku proti
majetku šetřili místně příslušní poli-

Michal KADLEC

PROSTĚJOVSKO Přestože bylo
vloupání do novostavby z července
loňského roku z hlediska vyšetřování odloženo, strážci zákona i nadále sbírali podněty k tomuto případu. A vyplatilo se! Minulý týden
policisté zadrželi trojici chmatáků,
kteří se k vloupání i krádeži vzduchovky a hlavně značného množství měděného kabelu přiznali.
Odložený majetkový přestupek byl
při objasňování ovšem překvalifikován...

cisté obvodního oddělení Prostějov
2. Pachatele se jim dopadnout nepodařilo a věc byla v souladu se zákonem
formálně odložena,“ ohlédl se za už
poměrně starým případem František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Přesto se policisté tohoto oddělení
nevzdali a během následujících měsíců se snažili nasbírat střípky, které
by je k pachateli dovedly. „Jejich úsilí
se vyplatilo a v uplynulých dnech se
jim jako pachatele podařilo ustanovit
tři muže ze stejné obce, ve které ke
krádeži došlo. Prověřováním všech
okolností dále upřesnili i odcizené
množství elektrických kabelů, ke
kterému se poškozený majitel nedokázal blíže vyjádřit. Podezřelí kabely
opálili a odevzdali do sběrny. Policistům se podařilo zadokumentovat, že
mědi v kabelech bylo více než čtyřicet kilogramů a její hodnota dosáhla
bezmála pěti tisíc korun. Díky tomu
byla celková výše škody způsobené
krádeží vyčíslena na bezmála deset

tisíc korun. Proto byla celá věc překvalifikována na přečin krádež. Za
ten podezřelým v případě odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na dvě
léta,“ uvedl mluvčí prostějovské policie. Jak ještě dodal, podezřelí se ke
krádeži pod tíhou shromážděného
důkazního materiálu doznali. S výjimkou opálených kabelů se odcizené
věci vrátily majiteli.
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Trojice zlodějů vzala v novostavbě i vzduchovku
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Martin ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

NĚMČICE NAD HANOU Cyklostezka nás spojuje! Na tom se
shodli všichni obyvatelé Němčic, Mořic a Vrchoslavic, kteří se na
Velký pátek sešli při Velké aprílové jízdě. Sedmý ročník příjemné
akce pro rodiče s dětmi se zálibou v pohybu na čerstvém vzduchu
uspořádalo Středisko volného času Orion ve spolupráci s hasiči
z Němčic nad Hanou. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

U říčky Hané se sešli cyklisté, bruslaři i jezdci na koloběžkách

VELKÁ APRÍLOVÁ JÍZDA PROVĚŘILA ŠIKOVNOST JEZDCŮ ÈTYØI AUTA
V SOBÌ!

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...
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Nejstarší strážník v Prostějově František Matoušek promluvil i o lásce ke psům

PROSTĚJOV Patří k mála prostějovským strážníkům, kteří jsou
v činné službě již celé čtvrtstoletí. Věkově pak je v šedesáti letech
mezi policisty vůbec nejstarší.
Však také za věrnost a prokázané morální hodnoty obdržel nedávno prestižní ocenění z rukou
samého primátora Statutárního
města Prostějova Františka Jury.
Strážník Městské policie František Matoušek (na snímku) se Večerníku vyznal ke své velké lásce,
kterou po celý jeho život představovala zvířata, zejména psi.
Však také v roce 1994 nastoupil
původně jako psovod...

„Rodiče bydleli celý život na vesnici a chovali jako každý samozřejmě
spoustu zvířat. Takže lásku k nim
jsem vlastně zdědil a pěstoval si ji
odmalička. Když jsem byl starší,
začal jsem mít psy, ale i koně. Staral
jsem se o spoustu psů různých ras, až
jsem skončil u ovčáků, což mi vlastně zůstalo dodnes. Já na psy prostě
nedám dopustit, rozumím jim a lásku

mi oplácejí. Neuměl bych si život
bez nich už představit.“
yy Jaký byl váš začátek u městské
policie?
„Šel jsem tenkrát před pětadvaceti
lety do něčeho, aniž bych předtím
tušil, co mě čeká. (úsměv) Nějakou
představu jsem jistě měl, vždyť jsem

I dneska, když k městské policii nastupují
mladí kluci nebo holky, se tady cítím velice
dobře. Když se mě někdo zeptá, jestli mě to
v šedesáti letech ještě baví, odpovím kladně.
Protože mezi mladými se prostě nestárne!

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
yy Jak vůbec došlo k tomu, že jste
se rozhodl stát se strážníkem?
„Před rokem 1994, kdy jsem nastoupil k městské policii, jsem dlouhá
léta pracoval v cihelně. Po privatizaci
tam ale došlo k výrazným změnám
a já se poohlížel po jiné práci. Ozvali se mi právě z městské policie, kde
hledali psovoda. Bylo o mně známo,
že psy chovám a mám k těmto zvířatům nadstandardní vztah. Nebylo co
řešit, toto zaměstnání jsem okamžitě
přijal a spojil jsem tak příjemné s užitečným.“
yy Vztah ke psům a zvířatům vůbec jste si pěstoval už od mládí. Co
pro vás znamenají?

nastupoval jako psovod a starost o psy jsem měl
v malíčku. Musím ale říct, že práce
strážníka mě začala bavit hned od
začátku. Já už tenkrát nastupoval jako vůbec nejstarší, z čehož
jsem měl obavy. Vždyť mi tehdy bylo už pětatřicet. (směje se)
Ale hned od začátku, tedy dva
roky po založení Městské policie
Prostějov, tam přišla celá skupina
nových lidí a parta to byla skutečně výborná. Hned jsme si rozuměli
a rozumíme dodnes. I dneska, když
k městské policii nastupují mladí kluci
nebo holky, se tady cítím velice dobře.
Když se mě někdo zeptá, jestli mě to
v šedesáti letech ještě baví, odpovím mu kladně. Protože mezi
mladými se prostě nestárne!“

19041210455

Foto: Michal Kadlec

yy Když jste nastoupil, o kolik
služebních psů jste se začal starat?
„Celkem o čtyři, a byla to krásná
práce. Starost o ně sice dala zabrat,
ale taková makačka se vůbec nepočítá. Pro mě to byl jednoznačně
koníček a já chodil do práce jako
za zábavou. Výhodou samozřejmě
bylo, že jsem měl psy od mládí a tak
jsem tady v Prostějově jen odevzdával své zkušenosti. A pak tu byla pro
mě ještě jedna vymoženost, svého
přiděleného služebního psa jsem si
totiž mohl brát přes noc domů, takže jsem s ním byl vlastně čtyřiadvacet hodin denně.“
yy Dnes už prostějovská městská
policie psy nemá. Jak jste prožíval
skutečnost, že strážníci toto oddělení psovodů zrušili?
„Stalo se tak někdy před sedmi lety
a hodně mě to mrzelo. Měl jsem ale
možnost si vzít služebního psa natrvalo domů, což jsem také učinil. Za
ta léta jsme si na sebe zvykli a nedali

bez sebe ani ránu...
Jakmile u městské zrušili psovody, stal jsem se
členem běžné hlídkové služby.
Zase až taková změna to pro mě
nebyla, chodil jsem do hlídky i předtím, jen ten čtyřnohý kolega s námi
už nebyl.“
yy Na jakého služebního psa
vzpomínáte nejraději?
„Jmenoval se Boss. Byl to tak neskutečně vyvážený pes, přesně věděl,
co v daných chvílích dělat. Když na
hlídce narazil na nějakého darebáka, který nás napadal, byl by schopen jej sám zpacifikovat. Když jsem
s ním ale byl na nějaké dětské akci,
malí školáci se od něj s klidem mohli
nechat jakoby kousnout. Boss v tu
chvíli věděl, že dětem ublížit nemůže a nesmí. A když mu samy řekly,
ať slaboučký stisk povolí, udělal tak
a ještě se s nimi mazlil. Dodnes na
tohoto psa vzpomínám.“
yy A máte v hlavě i nějaký hodně
ostrý zásah v reálném prostředí
hlídkové služby? Ať už se psem po
boku, nebo bez něj?
„Otázkou je, co myslíte tím ostrým
zásahem... Ve skutečnosti si nepamatuji, že v některém z našich zásahů by náš pes někoho pokousal
nebo jinak zranil. A nevzpomínám
si, že by některý z mých kolegů
psovodů někdy psa použil v rámci donucovacích prostředků. A to
ani v případech, kdy jsme vyjížděli
k nějakým zásahům ve spolupráci
s Policií České republiky. Většinou
šlo o prohlídky objektů, z nichž
některé byly vykradeny, a náš pes
měl za úkol zjistit, zda pachatel se
ještě vyskytuje na místě činu, nebo
nikoliv. Pak jsme často spolupracovali s hlídkami státní policie na zabezpečení pořádku při hokejových
či fotbalových utkáních. Psi ale
obecně vždy v takových případech
sloužili jako prevence. Málokdo
z raubířů si něco dovolil, když viděl psovoda s vlčákem. To všechno působilo jako prevence. Stačilo
třeba, když například na některé
agresivní opilce pes zavrčel a hned
byl klid!“
yy Jaké jsou vaše nejhorší zážitky
za těch pětadvacet let služby?
„Několik jich skutečně bylo, ale jako
policista se musíte naučit je vytěsňovat z mysli. Pamatuji si hned na
ten první, kdy po prvních dnech ve
službě jsme jeli k uzamčenému bytu,

ve kterém byla později nalezena
mrtvola. Následovaly další podobné
případy, ale jak říkám, raději už na ně
nevzpomínám, či lépe řečeno, sám si
zakazuji na ně myslet.“
yy Tak naopak, na jaké případy
jste nejvíce pyšný?
„Tak to odpovím rád. Na ty, při kterých se nám podařilo zachránit lidské životy. Například před pár lety
jsme s kolegou jeli do parku, ve kterém zkolaboval starší muž. Zastavilo
se mu srdce a byl v bezvědomí. Pomocí defibrilátoru se nám jej podařilo ještě před příjezdem sanitky takzvaně ‚nastartovat’ a lékařům jsme
jej předávali už při vědomí. Takové
věci mě stále utvrzují v tom, že tato
práce je záslužná, i když nám často
někteří lidé spílají.“
yy Je pravda, že hodně Prostějovanů vás strážníky považuje spíše
za „botičkáře“, kteří nejraději udělují jen pokuty za špatné parkování...
„No právě! Jenže hlídat pořádek ve
městě, i ten dopravní, prostě k naší
práci patří. Zákony a předpisy se
prostě dodržovat musí. Ano, někteří lidé nám tak nadávají, ale na druhé straně nás hned volají, když jim
někdo s autem stojí před vjezdem,
na trávníku nebo chodníku. Jistě
nejsem vždy pyšný na to, že musím
dát někomu pokutu. Raději bych
zachraňoval životy a chytal jen vyložené darebáky a zloděje. Ale naše
služba je služba činorodá a musíme
se postarat o všechen pořádek a dodržování zákonů.“
yy Jak vás potěšilo nedávné ocenění primátora Prostějova Františka Jury?
„Každého by to potěšilo! Ostatně já
Frantu velice dobře pamatuji ještě
z doby, kdy sám sloužil jako strážník
městské policie. Dokonce jsme nějaký čas fungovali společně. Ocenění
obzvláště od kolegy, který ví, o čem
moje práce je, má svoji dvojnásobnou hodnotu.“
yy Rozhodl byste se dnes nějak
jinak než v roce 1995, kdy jste
nastoupil k Městské policii Prostějov?
„Učinil jsem tenkrát rozhodnutí,
které bylo promyšlené. A teď po
těch pětadvaceti letech musím říct,
že jsem rád, jak jsem se tehdy rozhodl. Má kariéra strážníka vyšla
báječně. Ne, neměnil bych vůbec
nic!“

vizitka
FRANTIŠEK MATOUŠEK
✓ narodil se 19. října 1959 v Prostějově
✓ je svobodný, bezdětný
✓ absolvoval gymnázium v Prostějově,
kde složil maturitu
✓ pracoval jako dělník, traktorista,
hospodský, řidič nákladního vozidla,
mistr v cihelně
✓ strážníkem Městské policie Prostějov
se stal 1. ledna 1994
✓ k jeho největším zálibám patří chov psů a koní, rád také čte,
zamlada závodně střílel
zajímavost: již více než deset let žije v Kobylničkách,
kde jej znají jako nejlepšího „pejskaře“ v širokém okolí

Úterý 23. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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Prostějovské Velikonoce 2019
PROSTĚJOVSKO Můžeme polemizovat nad tím, zda se prastaré tradice i nadále dodržují, či naopak vymírají kvůli nezájmu
hlavně mladé generace. Letošní velikonoční pondělí na Prostějovsku ale znovu ukázalo, že zájem o tradiční mrskut a výpravy
za pomlázkou je na úbytě. Stejně jako v posledních letech se Večerník i včera přesvědčil, že velikonočních koledníků ubývá. Je
to obrovská škoda, protože právě Velikonoční pondělí má být svátkem pohody, lásky, návštěv mezi příbuznými i přáteli a také
dnem plným zábavy a prostě srandy. Na mrskut se však vypravil jen zlomek pánského obyvatelstva... My jsme ale na Velikonoce
nezaháleli a vydal se nejen do prostějovských ulic. Při obchůzce zazněl od koledníků vskutku zajímavý vtip:„Velikonoční koledníci
jsou jako balíky od České pošty. Tušíte, že dorazí, ale nevíte kdy a v jakém stavu...“

EXKLUZIVNÍ reportáže
pro Večerník

Michal
KADLEC
a Nikola
FILIPENSKÁ

'2'5å8-Ì

6(-(ã7ę

Ani překrásné počasí nepřilákalo více koledníků
Na mrskut se jezdilo
s veterány, na kole
nebo také s vařečkami

Večerník sledoval velikonoční veselí
už od pondělního časného rána. Už
před osmou hodinou se v prostějovských ulicích objevili první koledníci,
kteří se buď v malých skupinkách,
nebo jednotlivě vydávali za svými
„oběťmi“. Dva malí chlapci postávali
předdomemv Krasicícha dohadovali
se, zda zazvonit u branky, nebo jít dál.
„Bydlí tady naše spolužačka. Ale už
v týdnu ve škole nás varovala, že buď
nebude doma, nebo nám neotevře.
Tak nevíme, jestli má cenu zvonit,“
prohodil s úsměvem desetiletý Honzík. Pak stejně vyzváněli, ale skutečně
marně... U čerpací stanice v Plumlovské ulici Večerník potkal známého
prostějovského pohřebáka Pavla Makového. Ten u stojanu zrovna tankoval svého opentleného autoveterána
Aero Minor. „Vždycky na Velikonoce
vytáhnu z garáže nějakého veterána,
pár jich vlastním, je to můj koníček.
ObjedemesesynemProstějov,pakzamířímezaznámýmidoDržovica otočímesetakéveVícově.Našerodinavelikonoční tradice rozhodně dodržuje,

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

8 /QUVMQXKEÊEJ RCTVKéMC OCNÚEJ wMQN¾Mč
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XCLÊéMC
Foto: Michal Kadlec

vičku tu máte výbornou,“ švitořil muž
ze sousedního státu.
Ve Smržicích a Držovicích bylo takzvaně mrtvo, nepotkali jsme tam nikoho,
kdo by dodržoval nádherné velikonoční tradice. Až cestou zpět do redakce
Večerníku jsme ve Vrahovicích konečně narazili na koledníky, jeden z nich
měl dokonce opentlenou obrovskou

#NGURQÿXG8ÊEQX÷VQVTQEJWåKNQ8GNKMQPQEGOK2TQVCOPÊ
RQON¾\MWUKRąKLGNKOWå\G5NQXGPUMCMVGTÆOWXKFKVGNP÷
EJWVPCNCFQO¾EÊUNKXQXKéMC
Foto: Michal Kadlec

líbí se nám,“ prozradil Pavel Makový
ve chvíli, kdy se do aerovky nakláněl
pro kocar, aby Večerníku posléze zapózoval společně se synem Pavlem.
Tenzasvýmtátoujezdilzapomlázkou
naJawěvyrobenév roce1964.
Zatímco ještě před deseti či dvaceti lety
proudily ulicemi Prostějova davy malých i velkých koledníků, v současnosti
abyste je opravdu hledali. Po městě
chodily jen osamocené skupinky tátů
s malými chlapci, pár školáků a pak

8TCJQXKEGOK\CUGRTQEJ¾\GNCVCVQUMWRKPMCEJNCREč,GFGP\PKEJO÷NQRGPVNGPQW
FQMQPEGXGNMQWRT¾FGNPÊXCąGéMW
(QVQ/KEJCN-CFNGE

také dospělých, z nichž někteří se okolo
poledne již značně motali pod vlivem
alkoholu. „Když u každé známé nebo
kolegyně dostaneš frťana slivovice nebo
Režné, tak se nikdo nesmí divit, že už
ji mám jako z praku,“ komentoval svůj
stav zhruba padesátiletý chlapík sedící
na lavičce u drozdovického rybníka.
Ještě tristnější pohled na velikonoční
pondělí byl v obcích poblíž Prostějova. V Mostkovicích Večerník po dvacetiminutovém čekání na koledníky
narazil na partičku tří malých školáků,
kteří mířili do rodinného domu pod
kopcem u plumlovské přehrady. „Jdeme tady vyplatit maminku spolužáka.
Je nás tady málo. Ani my jsme nikoho
dalšího ještě nepotkali,“ mrzela malého
koledníka rovněž velmi chabá účast na
velikonočním mrskutu. A jelikož jsme
cestou dál v Plumlově nepotkali ani
živáčka, zkusili jsme štěstí v sousedním
Vícově. Tam Večerník natrefil na rozjařenou skupinku tatínků s malými synky.
„Já jsem ze Slovenska a tak jsem přijel
za příbuznými, abych viděl, jak v Česku
slavíte Velikonoce. Nic moc, ale slivo-

FOTO

„vařeku“. „Děda ji měl na půdě schovanou, tak jsem mu ji sebral. Všichni mají
kocary, já jsem chtěl něco speciálního,“
holedbal se chlapec.
Další Velikonoce jsou za námi. Bohužel daleko živěji bylo při jejich přípravách než během samého velikonočního
pondělí. Ale zřejmě si budeme muset
zvykat...

VEÈERNÍK DOSTAL

NA HOLOU!

PROSTĚJOV Na Velikonoční pondělí vyrazily do ulic i dvě redaktorky Večerníku Dlouho, předlouho hledaly své koledníky.
Naštěstí jedna ze skupinek ihned myslela na zdraví dámského
osazenstva a dala mu tedy co proto, aby neuschlo... A že si to
pánové vychutnali, bolelo to pěkně.

tradice?

PROSTĚJOV Další výjezd
jsme podnikli do centra města. V prvních chvílích Večerník čekalo poněkud zklamání.
Dlouho, předlouho nikoho nepotkal. Ale poté se štěstí usmálo. Jako první se ukázala maminka s malým koledníčkem
obtěžkaným sladkostmi. A pak
už se objevilo několik starších
koledníků, kteří to chtěli zkusit i na Večerník v ženském
obsazení. A že se jim to i podařilo!
„Se synem chodíme každý rok,
ale pouze po známých a po rodině. Ale přijde mi, že tahle tradice
každoročně víc a víc upadá,” prozradila Aneta Michlíková. Večerník se zeptal i jedné z maminek
našich redaktorů: „Já už Velikonoce moc neslavím, ale jelikož
mám ještě mladého syna, chodí
k nám se svými kamarády, tak
si pro ně vždy alespoň nějakou
sladkost nachystám,“ utrousila
Věra Filipenská.
„Já se na Velikonoce vždy těším,
a to z prostého důvodu. Že se
doma všichni sejdeme, přijedou
mě vymrskat známí, které jsem
třeba dlouho neviděla, a miluju ty přípravy se mojí mamkou.
Ráno vstaneme, upečeme mazanec a beránka, nachystáme
chlebíčky, někdy i linecké cukroví pečeme, obarvíme vajíčka,
nachystáme pro koledníky výslužku a pro ty starší nějakou tu
flašku. Většinou pijeme s nimi,

U RYBNÍKA BYLO K MÁNÍ

VEÈERNÍKU PROUTÍ

Martin ZAORAL
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NA POMLÁZKY
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Foto: Martin Zaoral

takže už brzy večer ulehám vyčerpaná do postele,“ usmála se
Tereza Očadlíková. Večerník
tedxy mohl konstatovat, že tradice stále přetrvávají, byť v menším rozsahu, nebo to už není
tak vidět. Na vesnicích tradice
žijí, na jejich dodržování je po
generace kladen větší důraz než
ve městech. Byť i zde je to rok od
roku slabší...
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nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / vzpomínky
REALITY

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

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

milujeme vecerník
á
Zapalte svíce,
kdo jste ho rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

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

Úterý 23. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

KOUPÍM rodinný dům v PV nebo
okolí. 737 530 368
Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8

01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705
 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realitty.c
cz
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Byt 2+1, DB nebo OV – koupím.
Spěchá. 605 913 562
Dne 24. dubna 2019
vzpomeneme 16. smutné
výročí úmrtí
pana Jaromíra KALABISE
z Otaslavic.
S láskou stále vzpomíná
dcera s rodinou.

V okolí PV koupím chatu. 605 011 594
2

Pronájem slunného bytu 3 + 1, 78 m ,
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

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

Pronajmu zrekonstr. byt 2+1 v RD
v Konici. Tel: 602 775 607

3OXPORYVNgSÏHKUDGDRNU3URVWÁMRY3URGHMGĜHYČQpFKDW\V
YHONRXYHUDQGRX9\WiSČQRNUEHPDNDPQ\QDWXKiSDOLYDYUWDQi
VWXGQDHO9=DVWDYČQiSORFKDP2]DKUDGDP2
&HQD.´

Pronájem mobilního domu v Autocampu Rozkoš u Náchoda až pro
7 osob. Cena za dům 4 200 Kč/týden.
Tel.: 731 263 005

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.

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

BYTY – PRODEJ:

1RYgYVWDYEDE\W×.RVWHOHFNgXONN.´D.´
NN.´D.´NNVWHUDVRX .´
3Y%UQÁQVNgXO
.´
3Y.UDVLFNgXO
.´

BYTY – PRONÁJEM:

]DÏm]HQ3Y-H]GHFNgXO
.´PÁVmFLQNDVR
NN3Y5HMVNRYDXO.´PÁVmFLQNDVR

PARKOVÁNÍ - PRONÁJEM:

3DUNRYDFmVWgQmYX]DYÏHQkPGYRÏH5HMVNRYDXO
3DUNRYDFmVWgQm2ORPRXF7DEXORY9UFK

.´PÁVmF
.´PÁVmF

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

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

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, Pv.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

KOUPÍM

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
Kácení stromů, prořezy dřevin, (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
sekání trávy. www.seceni-kaceni.cz a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitTel.: 605 86 41 40
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
3OXPORYVNi3URVWČMRY Provádíme dokonalé stroj. čištění čal.
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
info@realitypolzer.cz
sed. souprav a koberců. M. Revay
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
tel. 604 439 302, 582 382 325
1$%Ë=Ë0(9é.83 www.revay.cz
%<7ģ=$+2729e
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
2'0ċ1$Då.þ
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbra=$Ä'2+2=(1Ë³1(029,7267,. 352'(-,
ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
2FHQČQtQHPRYLWRVWtSURGČGLFWYtRG.þ
FINANCE
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
%<7<
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
Volejte: 739 322 895
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
2NUXåQtcihla, OV 2 balkony.þ
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. 736 127 661, simonrene@seznam.cz
8UþLFHJDUiå]DKUDGD
.þ
Tel.: 603 218 330
'2 0<
Volejte: 739 322 895
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Volejte: 723 335 940
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Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.

Dne 21. dubna 2019
jsme si připomenuli 1. smutné
výročí úmrtí
pana Jana MOLDŘIKA
z Čechovic.
Za hezkou vzpomínku děkuje
manželka a neteř s rodinou.

Dne 25. dubna 2019
je tomu 40 roků od chvíle,
kdy nás neočekávaně opustila
naše drahá maminka,
paní Jarmila BRABCOVÁ

Těžko se s Tebou loučilo, těžko
je bet Tebe žít. Láska však
smrtí nekončí, v srdcích tě
navždy budeme mít.

a dne 26. května 2019
uplyne 23 let od chvíle, kdy nás
náhle opustil náš drahý otec,
pan MUDr. Jan BRABEC.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte
s námi. PhDr. Jiřina Rédrová a Mgr.
Jarmila Ottová, dcery s rodinami.

Dne 26. dubna 2019
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Petra ZLÁMALA.
Stále vzpomínájí družka Naděžda,
sestra Marie s rodinou, bratr
Pavel s rodinou, rodina
Fialová a Kmentová.

Půjčka Pv a okolí.
Tel.: 776 087 428

3

PØÍŠTÍ UZÁVÌRKA

Dne 22. dubna 2019
jsme vzpomenuli 4. výročí od úmrtí
pana Martina JENEŠE.
S láskou stále vzpomínají syn
Martin s rodinou, bratr
Pavel s rodinou a rodiče.
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdcích
tě navždy budeme mít.

Dne 25. dubna 2019
vzpomeneme 1. výročí úmrtí naší
mamimky, babičky a prababičky,
paní Ludmily ZDRÁHALOVÉ
z Pivína.
S láskou v srdci vzpomínají
děti s rodinami.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě
znamenají víc, než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich!

Dne 27. dubna 2019
si připomeneme 6. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Libuše MAZALOVÁ
z Vrahovic.
S láskou stále vzpomínají snacha
Marta a vnoučata Martin,
Markéta a Radek s rodinami.

V PÁTEK V 10:00 HODIN

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

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

právě tolik inzerátů
najdetev naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Oldřich Pištěk 1947
Prostějov
Anna Gronychová 1923
Prostějov
Jaroslava Fojtková 1946
Prostějov
Hana Bukvová 1951
Pěnčín
Stanislav Suchánek 1931
Prostějov
Ing. František Špičák 1941 Soběsuky
Vlasta Vyroubalová 1948 Vrahovice
Jiří Liška 1976
Lipová

SEZNÁMENÍ
Žena 165 cm, 56let, ID s RS, hledá hodného, nezadaného muže z Prostějova
a okolí. Pokud máte zájem, zavolejte na
tel.: 608 548 294.

OZNÁMENÍ
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.

Poslední rozlouèení
Úterý 23. dubna 2019
Žofie Bašátková 1930 Buková ve 13.00 kostel Protivanov
Středa 24. dubna 2019
Emilie Dvořáková 1937 Kobeřice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Květoslava Grmelová 1913 Drahany 12.30 Obřadní síň Prostějov
Ludvík Židlík 1927 Bedihošť 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ludmila Vyroubalová 1924 Stařechovice 14.00 kostel Stařechovice
Pátek 26. dubna 2019
Marie Župková 1959 Prostějov 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Dvořák 1939 Pivín 13.00 kostel Pivín

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Svatoslava Svobodová 1932 Plumlov Josefa Coufalová 1965
Prostějov

16011421482

2 6 7$ 71Ë

Dne 20. dubna 2019
jsme vzpomenuli 9. smutný rok od
úmrtí našeho milovaného manžela,
tatínka, tchána a dědečka,
pana Karla KYPĚNU
z Držovic.
Za tichou a stále bolestnou
vzpomínku děkuje manželka,
syn Karel s manželkou Evou,
vnuci Tomáš a Kája.

Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze Koupím tento typ servisu, ale i podobné.
Dohoda tel.: 605 138 473
ihned. Tel.: 604 42 59 86

352 1È-0<
Volejte: 723 335 940
NN'DOLERUND80m2 cihla
.þLQN
1ČPþLFH
NþLQN
Volejte: 739 322 895
2EFKRGäLåNRYRQiP
'RKRGRX

Dne 25. dubna 2019
to bude již 6 let, kdy nás
navždy opustil
pan Petr PELC,
šermíř zaniklé skupiny Peritus.
S bolestí v srdci stále vzpomíná
maminka, sestra s rodinou
a přítelkyně Dana. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi, děkujeme.

Prodám míchačku na beton, domácí výroba, kvalitní, na dvoje kolečka, silnější motor. Cena 5 000 Kč.
Tel.: 773 919 167.

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

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

Kdo v srdci žije, neumírá.

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

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
3URVWÁMRY'RPDP\VOLFH2ÏHFKRYgXO3URGHMQRYRVWDYE\5'
NNV JDUiåtWHUDVRX]DKUiGNRXVED]pQHP3R]HPHNFHONHP
P23(1%±%
&HQD.´

Dne 25. dubna 2019
uplyne 35 roků, co nás
navždy opustil
pan Vincenc PEŠÁK
z Vrahovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Syn Vincenc a dcera
Marie s rodinami.

PRODÁM

Prodám zděnou chatku, 16 m2.
Elektrika a voda. Více informací
na tel.: 724 24 55 66
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

3URVWÁMRY%UQÁQVNgXO3URGHME\WXY29SRþiVWRSUDYČ
SDWURP2ORGåLH3(1%±&
&HQD.´

Dne 22. dubna 2019
tomu bylo 12 let, co nás navždy
opustil náš tatínek,
pan František GRENAR
z Horního Štěpánova.
Vzpomeňte s námi.
Děkují děti s rodinami.

Dne 24. dubna 2019
by se dožil 60 roků
pan Josef HELEBRAND
a dne 11. května 2019
vzpomeneme 7. výročí jeho úmrtí.
S láskou stále vzpomíná
celá rodina.

Pohřební služba FCC Prostějov
DARUJI
Dám zdarma - starší černou šatní skříň.
Tel.: 773 919 167

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
pplk. v.v. Lubomír Pilka 1943 Prostějov Středa 24. dubna 2019
Marie Brožová 1934
Prostějov Jaroslav Ježek 1922 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Vladimír Dobeš 1933
Prostějov

Úterý 23. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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nabídka pracovních míst
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nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmu paní pro vedení domácnosti s
možností ubytování – Konicko.Více na
tel.: 732 146 911
Hledám pracovníka na montážní práce.
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme OSVČ nebo brigáda. Tel.: 731 263 005
do pracovního poměru na noční směny
a zkrácený pracovní úvazek invalidní dů- Ocelothappy s.r.o. Prostějov hledá
chodce. Místo výkonu Prostějov. Náboro- „Skladníka s VZV + B“ a „Řidiče B,C,E“.
vý příspěvek, výhodné platové podmínky. RANNÍ SMĚNA. Zájemci volejte:
608 740 224
Informace na tel.č.: 602 786 692.
Zavedená firma příjme řidiče, ŘP sk.
C do HPP, stabilní práce, jízdy po ČR,
pravidelná mzda. Tel. 605 248 001

7<8ö4-#+0<'4%'
,'826'-&7$0#
8*1&+0

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
19030620229

Přijmu brigádnici na občasné záskoky
do kantýny v Prostějově (výroba
lahůdek+prodej), pracovní doba
6:45 - 14 hodin. Tel.: 775 657 706

Úterý 23. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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Pozice

Plat (Kè)

Elektromechanici
20 000 Kč
Provozní pracovník/pracovnice
pověřený/á vedením
stavovacího úseku
16 230-24 400 Kč
Nástrojaři
27 000 Kč
Obsluha svařovacího robota 16 280 Kč
Projektant/ka
pozemních staveb
25 000 Kč
Recepční a pokojský/á
24 000-26 000 Kč
Referent/ka oddělení ochrany
přírody a lesnictví na odboru
životního prostředí
19 760-29 740 Kč
Řezníci/uzenáři – míchači
25 000-28 000 Kč
Referent/ka pořizování územně
plánovacích podkladů a územně
plánovací dokumentace
21 480-32 290 Kč
Svářeči
16 500 Kč
Řidiči osobních a malých
dodávkových automobilů
17 000-22 000 Kč

Provoz

Kvalifikace

Firma

nepřetržitý

střední odborné

PROFROST, Prostějov

jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný

ÚSO s maturitou
střední odborné
střední odborné

Domov pro seniory Jesenec
LINAPLAST, Kralice na Hané
WISCONSIN ENGINEERING, Pv

jednosměnný
ÚSO s maturitou INGREMO, Prostějov
pružná prac. doba střední odborné Michal Jelínek – penzion, Prostějov
pružná prac. doba bakalářské
jednosměnný
střední odborné

Statutární město Prostějov
MAKOVEC, Smržice

pružná prac. doba vysokoškolské
Statutární město Prostějov
jednosměnný
základní+praktická JORCON, Dobromilice
jednosměnný

základní+praktická MOPS, Němčice nad Hanou

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Montéři suchých
konstrukcí

80 Kč/hod.

pružná prac. doba základní+praktická

Petr Krejčí, Laškov

Prodavač/ka nábytku

80-100 Kč/hod.

jednosměnný

střední odborné

KASVO, Prostějov

Uklízeči prodejních
prostor

110 Kč/hod.

dvousměnný

základní+praktická

DELTA facility, Pv

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

19040210416

19041810463

190214110185

19040310421

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

Úterý 23. dubna 2019
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soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


I šestnácté 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 25. 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

Dolní ulice
Terezie SMUTNÁ, Olšany u Prostějova
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jaroslav Studený
Roman KONEČNÝ, Vrbátky
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
RÁDI MAJÍ
Lenka KUDLÁČKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: 4xVSTUPENKUnavolnývstupvhodnotě600Kčnapředstavení.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
7, 7, 5 ,2
Miroslav PROCHÁZKA, Plumlov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷

X[JT¾NC

19032260316

Domácí bylinkové sirupy Vychodil František KRAMPOL, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK produktů v hodnotě 400 Kč

9êKHUFH]tVNiYi'È5.29é328.$=
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VDORQX

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19041160440

19041060437

DĚTSKÉ...HIP, HIP, HURÁ!

9êKHUFH]tVNi'9ċ96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDSĜHGVWDYHQt

PITOMA, POINTA, POMLK, PRODAT, PRŮKLEP, PSOTNÍK, SPOLEK,
TANKY, UMŘÍT, VÉSKA, VLNKA, VRZAL, VÝZVA, ZÁTAH, ŽÍŘIT

9êKHUFH]tVNi-('1896783(1.8

YKRGQRWČ.þQDNRQFHUW

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

19032860403

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
SPORTU a graficky lehce poupravili posilu BK Olomoucko
pro závěrečnou fázi sezóny, která přišla na Hanou z Ostravy..

9êKHUFH]tVNi'9ċ96783(1.<
YKRGQRWČ.þQD9HONRXFHQX0RKHOQLFH

18090760976

EFEKT, HARÉM, HARFA, HASIT, KRÉDO, LEPTY, NAŽKA, PALMÁR,

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.

9êKHUFH]tVNi'È5.29é328.$=
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\
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zveme vás ...

TIP 9 Hî HU Qtku

BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN VRCHOLÍ

KDY: SOBOTA 27. DUBNA, OD 13:00 HODIN
KDE: PROSTÌJOVSKÉ KOSTELY A KAPLE
Prostějov spolu s dalšími městy České
republiky slaví po celý duben Mezinárodní den památek a sídel tím, že
se připojil k akci Brány památek dokořán. V rámci tohoto projektu vám
byl již představen Prostějov moderní
a Prostějov židovský, aby závěr obstaral
Prostějov duchovní. Tuto sobotu si tak
můžete prohlédnout kostel sv. Jana Nepomuckého a klášter Milosrdných bratří a další místní kostely a kaple.
Nejprve se můžete vydat do kostela sv. Jana
Nepomuckého a kláštera Milosrdných
bratří. „Klášterní dvůr s křížovou chodbou

uzavírá na západní straně kostel sv. Jana
Nepomuckého z let 1750–1755. Je pozoruhodný zejména svou bohatou výzdobou
a jednotným pozdně barokním stylem. Autorem freskové výzdoby a oltářních pláten
byl prostějovský malíř František Antonín
Šebesta. Klášter byl založen hraběnkou Marií
Annou z Lichtenštejna za uzdravení jejího
syna v roce 1727 a dokončen byl roku 1759.“
Ve 13:00 a 13:30 hodin budou zahájeny komentované prohlídky bývalého klášterního
kostela sv. Jana Nepomuckého a následně ve
14:00 hodin započne komentovaná prohlídka kláštera Milosrdných bratří, tam si pro-

hlédnete sakristii, refektář, klášterní chodby
a lékárnu. Nakonec se od 15:00 hodin budete moci zaposlouchat do varhanního koncertu Ondřeje Muchy, při němž zazní evropská
varhanní hudba 17. a 18. století. K volné prohlídce pak budou od 14:00 do 17:00 hodin
otevřeny další prostějovské kostely a kaple –
kostel Povýšení sv. Kříže na Filipcově náměstí, kostel sv. Petra a Pavla na Petrském náměstí, kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brněnské
ulici, kaple sv. Anny v Drozdovicích a kaple
sv. Andělů strážných v Mánesově ulici.
Přijďte se s duchovním Prostějovem seznámit i vy!

),/029§DIVADEL1«aneb, co se

2.§1.2$9»STAVY kde děje…
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
úterý 23. dubna
17:30 SKLENĚNÝ POKOJ
české drama
20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
hudební drama USA
středa 24. dubna
15:00 TERORISTKA
česká komedie
17:00 AVENGERS:
DOUBLE FEATURE
americké sci-fi
20:00 AVENGERS: ENDGAME
americké sci-fi
čtvrtek 25. dubna
17:00 AVENGERS: ENDGAME
20:30 NIKDY NEODVRACEJ ZRAK
drama Německo
pátek 26. dubna
15:30 MIA A BÍLÝ LEV
dobrodružný film Francie
17:00 AVENGERS: ENDGAME
20:00 ŘBITOV ZVIŘÁTEK
americký horor
sobota 27. dubna
14:30 KOUZELNÁ ŠKOLKA
– MICHAL K SNÍDANI
zábavné představení ČR
16:00 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ČTYŘLÍSTKU
český animovaný film
17:30 AVENGERS: ENDGAME
21:00 LA LLORONA:
PROKLETÁ ŽENA
americký horor
neděle 28. dubna
10:30 MIRAI, DÍVKA
Z BUDOUCNOSTI
japonský animovaný film
15:30 HLEDÁ SE YETTI
animovaná komedie USA
17:30 MONETOVY LEKNÍNY
– MAGIE VODY A SVĚTLA
dokumentární film Itálie
19:30 AVENGERS: ENDGAME

Zámek Prostìjov
do 30. června
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH
DĚL MĚSTA PROSTĚJOVA
výstava obrazů Magistrátu
města Prostějova
do 28. dubna
MALUJI PRO RADOST
výstava Vladislavy Netukové

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 24. dubna
14:00 DVĚ NEVĚSTY
A JEDNA SVATBA
česká komedie
sobota 27. dubna
15:00 ROHATÁ PRINCEZNA
pásmo pohádek ČR
17:00 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisné drama USA
20:00 BOHEMIAN RHAPSODY

Avatarka
nám. T.G. Masaryka 20, Prostějov
výstava u příležitostzi 100 let od zavraždění Rosy Luxemburgové

Kulturní klub

DUHA

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
čtvrtek 25. dubna
18:00 VEČER FRANCOUZSKÉHO
DIVADLA
Šestý ročník festivalu, na kterém
studenti Cyrilometodějského gymnázia,
ZŠ a MŠ v Prostějově
neděle 28. dubna
15:00 DÁŠENKA
Hravá inscenace vznikla z lásky ke knížce
Dášeňka od Karla Čapka
18:00 LISTOVÁNÍ.CZ:
JAROSLAV RUDIŠ: ČESKÝ RÁJ
Účinkují:PavelOubram,TomášDrápela,
Alan Novotný/Lukáš Hejlík
(jeviště za oponou)

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 23. června
BAREVNÝ SVĚT PŘÍRODY
Výstava bude představena na komentované prohlídce ve čtvrtek 25. dubna od
16.30 hodin.

Školní 4, Prostějov
úterý 23. dubna
17:30 VEŘEJNÁ BESED
A O PROJEKTU PATRON
pomoc dospívajícím z dětského domova
na cestě k vlastnímu životu
ZUŠ V. Ambrose
pátek 26. dubna
18:00 TANEČNÍ VEČER
Kravařova 14, Prostějov
NEJEN PRO SENIORY
do 31. května
k tanci hrají manželé Vyroubalovi
VÝTVARNÝ EXPERIMENT
výstava prací výtvarného oboru
(Galerie Linka)
Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
čtvrtek 25. dubna
17:00 SETKÁNÍ
S MILANEM ŠVIHÁLKEM
publicista, spisovatel, dlouholetý dramaturg ČT Ostrava a moderátor oblíbeného
pořadu Za svědky minulost - bude povídat
J. Zikmundová
do 30. dubna
ODRAZY VE SKLE
Výstava amatérské fotografky a básnířky
Elly El (Jarmily Kocmanové)

Zámek Plumlov
do 30. června
OUT WEST, IAIN PATTERSON
výstava skotského pedagoga a umělce

Zámek Konice
do 17. května
OBRÁZKY BERNADETY BAČOVÉ
výstava je doplněna prodejem velikonočních dárků

Galerie Mánes
Kostelecká 18, Prostějov
do 30. dubna
OBRAZY
výstava věnovaná nedožitým 85. narozeninám akademického malíře J. Mádla

WWW
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CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
*ve čtvrtek 25. dubna od 17:00 hodin se
koná tvůrčí dílna „TVOŘENÍ ZE DŘEVA“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
*ve středu 24. dubna od 17:00 hodin se
uskuteční přednáška „LÉČIVÁ MOC
BYLINEK“
*v sobotu 27. dubna od 8:00 hodin se koná
tradiční osvětová akce „DEN ZEMĚ“
SONS PROSTÌJOV
*ve čtvrtek 25. dubna od 9:00 hodin je
na programu „PLETENÍ Z PEDIGU“
RÙZNÉ...
Společenství Josefa Zezulky zve na SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU, v rámci Duchovní univerzity Bytí. Přednáší T. Pfeiffer.
Tuto sobotu 27. dubna od 8:00 do 13:00
hodin se na nám. T.G.Masaryka v Prostějověkoná tradiční osvětová akce u příležitosti
oslav DNE ZEMĚ spojená s ekojarmarkem.
Nebude chybět ukázka lidových řemesel,
ochutnávka fair trade kávy a pokrmů z biopotravin, aktivity pro děti i dospělé, ukázka
živých zvířat a bohatý kulturní program.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. V Prostějově, Kostelecká 17, pořádá ve čtvrtek
2. května 2019 zájezd do arboreta Makču
Pikču a na historické památky Uničova.
Info na tel.: 588 008 095, 724 706 774.

V úterý 23. dubna od 14:00 hodin pořádá Akademie seniorů na tradičním V sobotu 27. dubna od 18:30 hodin se
místě LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov v kostele sv. Jana Nepomuckého v Pros„JÍME ZDRAVĚ, VAŘÍME“
tějově koná BENEFIČNÍ KONCERT.
Zve Spolek pro záchranu varhan v kostele
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. v Pro- sv. Jana Nepomuckého.
stějově, Kostelecká 17, pořádá 26. dubna
2019 zájezd do termálu Velký Meder. Info V pátek 26. dubna od 9:00 hodin se
na tel.: 588 008 095, 724 706 774
uskuteční v ulici Kostelecká (areál veSVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDO- lodromu) v Prostějově „DEN SE SLOŽSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. KAMI IZS“. Akci pořádají Hasičský
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 záchranný sbor, Zdravotnická záchranná
549 777 oznamujeme všem klientům, že služba, Policie ČR, Městská policie Proporadenské pracoviště v Prostějově má stějov, Celní správa a Vojenská policie.
změněnou provozní dobu: úterý a stře- Tradičně budou probíhat soutěže pro
da od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 děti. Dále budou k vidění ukázky techhodin, čtvrtek jen pro objednané klienty. niky, výstroje, výzbroje, vyzkoušet bude
Můžete využít služeb našeho zařízení v po- možné laserovou střelnici, proběhnou
době odborného sociálního poradenství ukázky městského kamerového systému
a nabídky baterií do sluchadel a drobné s digitálním záznamem. Návštěvníci si
příslušenství ke sluchadlům (hadičky, budou moci prohlédnout laserový měřič
čistící tablety, či ušní tvarovky různých rychlosti vozidel, prostředky IZS a kriminalistickou techniku.
velikostí).

akce v regionu...
Hanácký divadelní máj v Němčicích
Divadelní svátek v Němčicích nad Hanou je tady! Tuto
sobotu 27. dubna bude veselohrou se zpěvy divadelního
soboru Stonařov zahájen 33. ročník postupové přehlídky ochotnických divadel
a divadel pro děti a mládež Hanácký divadelní máj 2019. Ten bude v sále místního kina Oko probíhat po celý následující týden a nabídne celkem 13 představení, z toho 4 pohádky. Start obsahuje představení Deskový statek aneb
seznamte, které začne v 19:30 hodin. Přehlídka bude zakončena v sobotu 4.
května slavnostním vyhlášením.

Pálení čarodějnic v Konici
V pátek 26. dubna od 20:00 hodin se bude v zámeckém parku v Konici konat Tradiční slet a pálení čarodějnic. Od 21:00 hodin dojde na zapálení vatry, o půlnoci pak na
rej čarodějnic. Zahraje skupina Sax. Všechny čarodějnice mají vstup zdarma.

středa 24. dubna:
18:00 BCM Orli Prostějov – BA Nymburk (5. čtvrtfinále extraligy juniorů,
hala Sportcentra DDM Pv).
sobota 27. dubna:
16:00 BCM Orli Prostějov – TJ Sokol
Písek (4. čtvrtfinále extraligy kadetů,
hala Sportcentra DDM Pv).
neděle 28. dubna:
10:00 BCM Orli Prostějov – TJ Sokol
Písek (5. čtvrtfinále extraligy kadetů,
hala Sportcentra DDM Pv).

FLORBAL
sobota 27. dubna:
8:00 28. kolo Olomoucké ligy přípravek
(týmy SK K2 Prostějov, Fbc Schwarz
Secco Šternberk, FBC Mohelnice, FBC
Hranice, SH RG a ZŠ Pv).

Pálení čarodějnic
V sobotu 27. dubna od 18:00 hodin se bude v areálu za hasičárnou v Pěnčíně konat
pálení čarodějnic, o dvě hodiny dříve bude tradičně vztyčena máj. A program bude
i dál více než bohatý a z občerstvení na vás čeká opékání špekáčků, pivko a další nápoje, oblečené párečky, čertíci, povidláky i babí ucho s česnekem. Vezměte na sebe svůj
čarodějnický mundúr, vatra bude zapálena okolo dvacáté hodiny.

Lukostřelba v parku
V neděli 28. dubna se v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem bude konat závod v terénní lukostřelbě. Nástup závodníků je naplánován na 9:30 hodin o půl
hodiny později bude zahájena střelba. Akci pořádá TJ Sokol Kostelec na Hané.

LEDNÍ HOKEJ
sobota 27 a neděle 28. dubna:
7:30 - 17:00 ARIS CUP (SMS Team,
HC Vandals, M. Machine, Milo Olomouc, Skala Team, Medvědi Pv, SK Pv
1913, Č. Hrádek, Grewis, Víceúčelová
hala a ZS v Prostějově)

<<< www.vecernikpv.cz
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KUPUJTE,
PRODÁVEJTE...

SPORT

KULTURA
SPOLEČNOST
LOUČENÍ
PROSTĚJOV Na kurtech, kde pilovala jednotlivé údery a pak vyrazila do světa, se s fedcupovým týmem
loučila Lucie Šafářová. Dlouholetá
hráčka TK Agrofert a například finalistka
Roland Garros odehrála poslední čtyřhru v reprezentační kariéře. Poprvé v deblu vyhrála.
A v emocích se pak loučila se spoluhráčkami,
realizačním týmem i fanoušky...

„Vlastně jsem pořád
brečela,“ usmívala se už
v zákulisí prostějovského
centrálního dvorce pětinásobná vítězka nejprestižnější týmové soutěže.
„Poprvé jsem měla slzy
v očích při představování.
To jsem si říkala, že brečím a přitom utkání ještě
nezačalo. Na konci se mi
také nepodařilo udržet
slzy. Ale stejně to nebylo
špatné,“ řekla Šafářová.
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motorù a vùnì benzínu
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ƔƔ Strážníci Městské policie Prostějov se v úterý 16. dubna v dopoledních hodinách zúčastnili celorepublikové akce Jehla. Do sběru použitého
infekčního odpadu po narkomanech
se jich zapojilo celá desítka. Akce byla
zaměřena na sběr nebezpečných použitých jehel na veřejných prostranstvích, zejména v místech, kde jsou
v průběhu roku nacházeny. Kde se
jich našlo nejvíc?
Čtěte na www.vecernikpv.cz!
ƔƔ Mladší žákyně VK Prostějov na
závěrečný turnaj MČR U13 nepostoupily (celkově skončily v republice
26.), naše starší žákyně absolvují 10. až
12. května kvalifikaci MČR U15.
ƔƔ Kdo by neznal legendární deskovou hru Člověče, nezlob se! Spousta
z nás ji má spojenou se svým dětstvím, hrávali jsme ji prakticky všichni.
Kouzlo kostky a figurek procházejících hrací plochou však nemusí být
devizou jen pro děti, ale spoustu legrace a napětí mohou zažít i dospělí.
Čtěte v příštím čísle!

Úterý 23. dubna 2019

Naleznete
uvnitř

Došlo i na slzy... NESPOKOJENÝ
ŠÉF JESTŘÁBŮ

(QVQ8GPFWNC2TQXC\QX¾

ƔƔ Tenistka prostějovského TK
Agrofert Tereza Smitková (123.)
postoupila na turnaji v německém
Stuttgartu do finále kvalifikace! Čtyřiadvacetiletá hráčka zvládla na německé antuce i druhý zápas, když přehrála
Francouzku Ponchetovou (203.) po
setech 7:6(6) a 6:3. V pondělí si tak
zahraje o postup do hlavní soutěže,
když v přímém souboji vyzve Němku
Annu-Lenu Friedsamovou.

Číslo 16•Ročník 23
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PROSTĚJOV Uplynulou středu se v hale prostějovského Sportcentra konal již sedmnáctý ročník
soutěže„O pohár Zdravého města“. Celkem osmnáct čtyřčlenných družstev z místních základních
škol zápolilo na stanovištích, která pro ně připravily složky Integrovaného záchranného systému.
Zapojili se i další partneři projektu Zdravé město Prostějov. Žáci šestých tříd se tak mohli pocvičit
ve zdravovědě, střelbě z laserové pistole, v poznávání rostlin a dřevin, jízdě zručnosti i dalších disciplínách. To vše za bedlivého dozoru náměstků primátora statutárního města Prostějova, kteří také
společně soutěž zahájili a některé disciplíny i sami vyzkoušeli.„Toto klání má dlouholetou a úspěšnou tradici. Nejenže prověřuje znalosti, ale přináší i zábavu a poučení a děti se mohou tak nějak
lidově řečeno ´vyblbnout´,“ uvedla pro Večerník koordinátorka projektu Alena Dvořáková. (mm)

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

ƔƔ První muž prostějovského hokeje Jaroslav Luňák přiznal, že na
semifinále čeká už hodně dlouho...
strana 40

SUPERPOSTUP
A MARNÝ BOJ
ƔƔ Volejbalistky Prostějova vydřely semifinále v Liberci a nyní
neúspěšně čelí síle Olomouce v extraligovém finále strany 44 a46

POSILA
ŘÁDILA
ƔƔ Novic v dresu BK Olomoucko
Petr Bohačík patřil ke strůjcem
vydařeného vstupu do play off
strana 47

ŠLÁGR VEČERNÍKU - BOX
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PROSTĚJOV Třídenní boxerský
svátek zažije opět po roce Prostějov.
Tentokrát půjde o mistrovství republiky kadetů a kadetek 2019 (26. až 28.
dubna), které ještě zpestří zápas Moravskoslezské ligy mužských družstev
BC DTJ Prostějov versus Opava. Ten
je na programu v sobotu 27. dubna od
19:00 hodin. Místem dějiště bude Společenským dům v Prostějově.
Do aktuálního ročníku extraligy ČR
se sice hanácký rohovnický klub nepřihlásil, ale místo toho nedávno
otevřel jinou, loni založenou týmovou soutěž. Na úvod MSL 2019
remizoval výběr Jihomoravské oblasti pod prostějovskou hlavičkou
v polských Gliwicích 6:6, teď přivítá ve svém ringu družstvo Severomoravské oblasti zastřešené opavským oddílem. „K vidění by během sobotního večera od 19:00 hodin měly být kvalitní, vyrovnané
a tím pádem dramatické souboje atraktivní pro diváky,“ řekl šéftrenér
a předseda BC DTJ Petr Novotný s tím, že se představí i domácí borec
Pavel Ján.
Hned trojnásobné zastoupení bude mít pořádající klub na letošním kadetském šampionátu, který potrvá od pátku až do neděle. O medaile
zabojují Filip Jílek, Viktor Raškovský a Pavlína Jančiová pod vedením
hlavního kouče boxerské mládeže Prostějova Martina Klíče. „První den šampionát začne ve dvě hodiny odpoledne, druhý den zahájí
hodinu po poledni. A finálový blok přijde na řadu úderem nedělních
9 hodin a 45 minut. Očekáváme účast více než stovky mladých rohovnických nadějí z celé České republiky,“ informoval Novotný také
o détéjéčkem organizovaném mistrovství.
(son)

DALŠÍ PODROBNOSTI NAJDETE NA STRANĚ 31

TBALEM

➢

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 20. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 20. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 20. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 20. KOLO

II. TØÍDA OFS PV – 18. KOLO

TJ SOKOL URČICE
TJ SOKOL PLUMLOV
SOBOTA 27.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

SK PROTIVANOV
TJ SOKOL ČECHOVICE
NEDĚLE 28.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

FC KOSTELEC NA HANÉ
FK BRODEK U PŘEROVA
NEDĚLE 28.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL ÚJEZDEC
NEDĚLE 28.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

TJ JISKRA BRODEK U KONICE
TJ HORNÍ ŠTĚPÁNOV
SOBOTA 27.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Brodku u Konice
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81,4$(;75$/,*$å(1280Ì67Č1Ì




2:0




.RQHÿQëVWDYVHULH



YL]QtæH







.RQHÿQëVWDYVHULH





PROSTĚJOV

81,4$(;75$/,*$å(1þ5

'LYiNĥ

6HVWDYD3URVWčMRYD

Ä5R]KRGOQiãOHSãt~WRN
D~VSČãQpEORN\³
/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD



VWUDQD

7RXIDURYi 5XWDURYi  +RUNi
 .RMGRYi  %H]KDQGROVND 
=DWORXNDORYi  OLEHUR 6ODYtNRYi
6WĜtGDO\1RYi:HLGHQWKDOHURYi
.R]PtN 7UHQpĝL/XERPtU3HWUiã

D/XNiã0LþHN

OLOMOUC
VWDYVpULH

5R]KRGÿt=*UDERYVNê.RYiĜþDVKRGLQ\'LYiNĥ

3:0

 YtFHQDMGHWHYKODYQtPNXSyQX
o 3. místo play-off:
]iSDV

6HVWDYD3URVWčMRYD
7RXIDURYi5XWDURYi+RUNi.RMGRYi
%H]KDQGROVND=DWORXNDORYiOLEHUR6ODYtN
RYi6WĝtGDO\1RYiâPtGRYi.R]PtN
:HLGHQWKDOHURYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã0LþHN

Å2ORPRXFMH
KHUQčMLQGH
QHæ]E\WHN
H[WUDOLJ\´

/LEHUHF2O\PS3UDKD  1HMYtFH
ERGĥ 3LãWČOiNRYi  âRWNRYVNi  0LNãtNRYi  
)RPHQNRYiâLPiĖRYiýHUQi

Finále play-off:

3URVWĨMRY2ORPRXF

1-3

VHW15:25VHW22:25VHW25:23VHW18:25

Finále play-off:

]iSDV

VHW
26:28
VHW
17:25
.RQHÿQëVWDYVpULH 2:3

81,4$(;75$/,*$å(1þ5²),1É/(=É3$6

VOLEJBAL

2ORPRXF3URVWĨMRY

19:25
25:17
26:28

.RQHÿQëVWDYVHULH



]iSDV

6HVWDYD2ORPRXFH
.XEtQRYi  0LFKDOtNRYi  7UQNRYi 
2UYRãRYi  .RVViQ\LRYi  6WUXãNRYi 
OLEHUR.RYiĜRYi6WĝtGDOD.RãLFNi
7UHQpĝL-LĜt7HSOêD0LURVODY-HKOiĜ

6HVWDYD3URVWčMRYD
1RYi  5XWDURYi  +RUNi  .RMGRYi 
/XERPtU3(75Èâ %H]KDQGROVND=DWORXNDORYiOLEHUR6ODYtN
6WĝtGDO\ 7RXIDURYi  .R]PtN  :HL
WUHQpU3URVWČMRYD RYi
GHQWKDOHURYi'YRĜiþNRYi
VWUDQD
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã0LþHN



.21(þ1ê67$96e5,(
6HVWDYD/LEHUFH

3

1:3



 YtFHQDMGHWHYKODYQtPNXSyQX
o 3. místo play-off:
Foto: Marek Sonnevend
]iSDV
2O\PS3UDKD/LEHUHF  1HMYtFH
ERGĥâLPiĖRYi.RPiUNRYi)RPHQNRYi
0LNãtNRYi3LãWČOiNRYi&DQGUiNRYi.RQHÿ
QëVWDYVpULH

6HVWDYD2ORPRXFH
.XEtQRYi.RãLFNi7UQNRYi2UYRãRYi

Foto: Facebook

/XERPtU3(75Èâ  0LFKDOtNRYi  6WUXãNRYi  OLEHUR
WUHQpU3URVWČMRYD .RYiĜRYi 6WĝtGDO\ 1DSROLWDQR  'XGRYi

TENIS
08å,
7XQLV²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD ²  NROR .ROiĜ ± 3HUH] 6DQ]
âSDQČOVNR NROR.ROiĜ±*LXVWLQR
,WiOLH 
$QQLQJ²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NRORâDIUiQHN±0\QHQL ,Q
GLH NROR3DYOiVHN  ±&KXQJ
ýtQD    VNUHþ  NROR 3DYOiVHN ±
*XQQHVZDUDQ ,QG 

'HGtNRYi 7UHQpĝL-LĜt7HSOêD0LURVODY-HKOiĜ

VWUDQD

Foto: Marek Sonnevend

.223(5$7,9$1%/3/$<2))þ7957),1É/(

%.2ORPRXFNR%.-,33DUGXELFH

.$03ĜÌã7Č
ÀQiOHSOD\RII]iSDVVWĝHGDGXEQD
2ORPRXF3URVWČMRY
ÀQiOHSOD\RIISĝtSDGQë]iSDVVWĝHGDGXEQD

2ORPRXF3URVWČMRY

86

81


5R]KRGÿt
0DWČMHN%ODKRXW.HF
'LYiFL

.367$5h©&+l.<®s.2/2

5MWRKPC # t XÚUNGFM[ 8- 2TQUV÷LQX
# t 8- 2TQUV÷LQX $      8-
2TQUV÷LQX $ t iVGTPDGTM     
8-2TQUV÷LQX#t2ąGTQX#  
8-2TQUV÷LQX$t2ąGTQX#  8-
2TQUV÷LQX#tiVGTPDGTM  2QąCFÊ
8-2TQUV÷LQX#8-2TQUV÷LQX$
2ąGTQX#iVGTPDGTM
5MWRKPC%tXÚUNGFM[8-2TQUV÷LQX%t72
1NQOQWE%  8-2TQUV÷LQX%t
iWORGTM  8-2TQUV÷LQX%t2ąGTQX
%  2QąCFÊ8-2TQUV÷LQX%
721NQOQWE%iWORGTM2ąGTQX%

%7URMN\7+
'RVNRN\$VLVWHQFH)DXO\
6HVWDYD%.2ORPRXFNR
3DO\]D/XNiã'RXJODV-DYRQWH%RKDþtN3HWU3HONR
-XUH'XQDQV7KRPDV'HGHN-LĜt*RJD$GDP1RUZD
0LFKDO  6\FKUD /XNiã  6HKQDO 0DUHN  9iĖD )UDQWLãHN 
0LNXOLþ-RVLS
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

å(1<
)('&XS%DUiæ



Ä3UYQt]iSDVSOD\RႇEêYiREY\NOHVWHMQê%R
MRYQêDQHUYy]QtDWRVHRSČWXNi]DOR³

0XFKRYi²0DULQRYi
9RQGURXäRYi²)HUQDQGH]RYiD
9RQGURXäRYi²0DULQRYi
.UHMÿtNRYiãDIiĝRYi
²'DEURZVNi)LFKPDQRYi

3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

VWUDQD

Foto: BK Olomoucko

.223(5$7,9$1%/3/$<2))þ7957),1É/(

Foto: Pavel Lebeda

%.2ORPRXFNR%.-,33DUGXELFH
%7URMN\7+
'RVNRN\$VLVWHQFH)DXO\

102 91

.367$5h©&+l.<®
KONEÈNÉ POØADÍ

6HVWDYD%.2ORPRXFNR
9'XQDQV 7KRPDV  3HONR -XUH  'RXJODV -DYRQWH 
%RKDþtN3HWU1RUZD0LFKDO3DO\]D/XNiã'HGHN-LĜt
9iĖD)UDQWLãHN6HKQDO0DUHN0LNXOLþ-RVLS*RJD$GDP
6\FKUD/XNiã
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN



8-2TQUV÷LQX#2ąGTQX#
iVGTPDGTM8-2TQUV÷LQX$72
1NQOQWE#7PKéQX2ąGTQX$
8-2TQUV÷LQX%721NQOQWE$
721NQOQWE%iWORGTM
2ąGTQX%

5R]KRGÿt
+UXãD%DORXQ-HĜiE
'LYiFL

Ä6RXSHĜ Pi YH VYpP VWĜHGX KRGQČ NYDOLWQtFK
KUiþĤMHGHQPXQDYtFMHãWČFK\EČO³

.30/$'h©&+l.<®s.2/2

5MWRKPC#tXÚUNGFM[8-2TQUV÷LQX#t
2ąGTQX #     8- 2TQUV÷LQX # t
8#/ 1NQOQWE     8- 2TQUV÷LQX
#tiWORGTM  2QąCFÊ2ąGTQX
#8-2TQUV÷LQX#8#/1NQOQWE
iWORGTM
5MWRKPC % t XÚUNGFM[ 8- 2TQUV÷LQX
$ t 2ąGTQX $     8- 2TQUV÷LQX
$ t /QTCXUM¾ 6ąGDQX¾     8-
2TQUV÷LQX$t721NQOQWE$  
2QąCFÊ2ąGTQX$/QTCXUM¾6ąGDQX¾
721NQOQWE$8-2TQUV÷LQX$

3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

VWUDQD

Foto: BK Olomoucko

BASKETBAL

/,*$08åĤþ5².2/2

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

3ĝHGNRORSOD\RIINROR
.ROtQ  ÓVWt QDG /DEHP  
   1HMYtFH ERGĥ :DOWRQ 
$ 7KRPSVRQ  3XULIR\  1RYRWQê  
+RXãNDâRWQDU3HFND6YHMFDU
6WDYVpULH 86.3UDKD%UQR
 1HMYtFHERGĥ7ĤPD
9XNRVDYOMHYLþ0DUHãDâWČUEDSR
$SSOHE\.HHO\5RE\*HLJHU
.RQHÿQëVWDYVpULH
3ĝHGNRORSOD\RIINROR
ÓVWtQDG/DEHP.ROtQ 
 1HMYtFHERGĥ6YHMFDUâWHIIHO
âPtGD3+RXãNDSR3HFND0DFKDþ
 1RYRWQê  :DOWRQ  .RQHÿQë VWDY
VpULH
þWYUWÀQiOHSOD\RII]iSDV\

.30/$'h©&+l.<®
KONEÈNÉ POØADÍ

 2ąGTQX #   8#/ 1NQOQWE 
8-2TQUV÷LQX#iWORGTM
721NQOQWE#iVGTPDGTM
-QLGVÊP   2ąGTQX $   /QTCXUM¾
6ąGDQX¾   72 1NQOQWE $  
7PKéQX8-2TQUV÷LQX$
.YDOLILNDFH0¤5PODGvÉFKz½N\Î
VNXSLQD& 3ÔHURY sYÙVOHGN\

8-2TQUV÷LQXèGUMÚ-TWONQX  &÷éÊP
  *CXNÊéMčX$TQF  èGUMÆ
$WF÷LQXKEG  1N[OR2TCJC  
$ąGENCX  2ąGTQX  2QąCFÊ
$ąGENCX1N[OR2TCJC*CXNÊéMčX$TQF
èGUMÆ$WF÷LQXKEGèGUMÚ-TWONQX
8-2TQUV÷LQX2ąGTQX&÷éÊP

Olomoucko - Pardubice

72:64
více v hlavním kupónu
'DOätYëVOHGN\ÿWYUWÀQiOH
'čÿtQ2SDYD  
1HMYtFHERGĥâLãND$XWUH\D3RPLNi
OHNSR.RXĜLO%XMQRFKD.OHþNDSR
 1\PEXUN86.3UDKD 
 1HMYtFHERGĥ%RKDþtN
+UXEDQ%HQGD'DYLV9\RUDO
7ĤPD0DUHã9XNRVDYOMHYLþD6WH
YDQRYLþSR 6YLWDY\ÓVWtQDG/DEHP
  1HMYtFHERGĥ
0DUNR6YRERGD$LNHQ3+RXã
ND:LVVHK0DUWLQ
þWYUWÀQiOHSOD\RII]iSDV\

Olomoucko - Pardubice
18050570474

102:91
více v hlavním kupónu

www.vecernikpv.cz

'DOätYëVOHGN\ÿWYUWÀQiOH
'čÿtQ  2SDYD     
1HMYtFHERGĥ$XWUH\âLãND.UDNRYLþ
D&DUOVRQSR)HãWUâLĜLQD%XMQRFK
*QLDGHND.YDSLOSR 6WDYVpULH 
1\PEXUN86.3UDKD GRKUiQRSRX]iYČUFH 
6YLWDY\ÓVWtQ/ GRKUiQRSRX]iYČUFH
.$03ĜÌã7Č
èVXTVHKP¾NG2NC[QHH\¾RCU
FWDPCJQFKP
1NQOQWEMQ  2CTFWDKEG   
1RCXC&÷éÊP  75-2TC
JC0[ODWTM·UVÊP.5XKVCX[
èVXTVHKP¾NG2NC[QHH\¾RCU
FWDPCJQFKP
2CTFWDKEG  1NQOQWEMQ   
1RCXC&÷éÊP  75-2TC
JC0[ODWTM·UVÊP.5XKVCX[
èVXTVHKP¾NG2NC[QHHRąÊRCFPÚ
\¾RCUFWDPCJQFKP
1NQOQWEMQ  2CTFWDKEG   
&÷éÊP1RCXC  0[ODWTM
75-2TCJC5XKVCX[·UVÊP.

7-6RNRO,3URVWčMRY²01.6LOQLFH*URXS0RGĝLFHÅ%´

6

0

9ëVOHGN\MHGQRWOLYëFKXWNiQt
/DG3tUHN/XN3tUHN±*UWOHU.RQXSND  .ODXG\6YRERGD±+DOYD1RYRW
Qê  .ODXG\6YRERGD0'HXWVFK±*UWOHU.RQXSND6SRXVWD 
 /DG3tUHN/XN3tUHN9DOHQWD±+DOYD1RYRWQê%DUWRã +\FO   3
'HXWVFK9DOHQWD±+\FO%ROHORXFNê %UHQQHU   /XN3tUHN±%ROHORXFNê
  
7UHQpU3URVWčMRYD5LFKDUG%HQHã
7UHQpU0RGĝLF%-DNXE6SRXVWD

Å+RON\QHSĝLSXVWLO\æiGQRX
NRPSOLNDFL´
3HWU3È/$QHKUDMtFtNDSLWiQþHVKRYêEČUX

VWUDQD

HÁZENÁ
/,*$08åĤ

Å%\OWRPQRKHPWčæät]iSDVQHæQDSRYtGiYëVOHGHN´
5LFKDUG%(1(âNRXþQRKHMEDOLVWĤ3URVWČMRYD
VWUDQD

NOHEJBAL

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 %RKXQLFH
    
 7HOQLFH
    
 ,YDQþLFH
    
 6RNRO90H]LĜtþt     
 6..XĜLP
    
 .RVWHOHFQ++.     
 +%&2ORPRXF     
 7-6RNRO,,3URVWčMRY    
 6..3%UQR%
    
 6+&0DORPČĜLFH%     
 -XOLiQRY
    
 7-'&HUHNHY
    

.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWDGXEQDKRGLQ

/,*$08å,

9ëVOHGN\NROD
$UHiO &OXE =UXþ6HQHF ± 7- 6RNRO +ROLFH
7-'\QDPRý(=ýHVNp%XGČMRYLFH±7-
6SDUWDN06(03ĜHURY7-$YLDýDNRYLFH
%±7-6ODYRMýHVNê%URG
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
3URVWčMRY
    
=UXþ6HQHF     
ýDNRYLFH%     
ý%URG
    
3ĜHURY
    
0RGĜLFH%
    
+ROLFH
    
ý%XGČMRYLFH     

5R]KRGÿt2VPDQD6SiþLO'LYiNĥ














2ORPRXF²3URVWčMRY  7HOQLFH².RVWHOHF
QHGčOH %UQR%±.XĜLP  90H]LĜtþt
±'&HUHNHY-XOLiQRY±,YDQþLFH QHGČOH
 %RKXQLFH±0DORPČĜLFH% QHGČOH 

Foto: Marek Sonnevend

najdete
nás na
www.
vecernikpv.cz

Úterý 23. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á
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6.3URVWčMRY).%DQtN6RNRORY

).3DUGXELFH²6.3URVWčMRY

2



5R]KRGÿt1HQDGiO±3RåLYLO/DNRPê

1

2

Diváci: 750.

Branky:.URXSD0DFK\QHN±  *ODVHU]SHQDOW\åOXWpNDUW\ 32. Slaninka, 55. Vošahlík, 86.

2OGĜLFK0$&+$/$NRXþHVNiþND

VWUDQD
(QVQ6QO¾w-CN¾D

6HVWDYD3URVWčMRYD

6HVWDYD6RNRORYD

/p *LDQJ ± 6ODQLQND 6FKXV
ter, Sus, Biolek – Lutonský (90.
3DQþRFKiĜ  3ROiN 9RãDKOtN
Píchal (67. Machynek) – Koudelka
(87. Zapletal) – Kroupa.
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD

- 'YRĜiN ,, ± - 'YRĜiN ,
âHYþtN ýLKiN 0HMGU 
Voleský) – Novák, Glaser,
Machek, Štípek – Vávra (56.
Kosak), Liener (72. Holek).
7UHQpU9tWČ]VODY+HMUHW

FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

19. kolo:

3URVWĨMRY6RNRORY    .UDOLFHQ+þHODWRYLFH 1:1

YtFHYKODYQtPNXSyQX 
YtFHQDMGHWHYUR]KOHGQĨ
6RNRORY9ODñLP  
Å3UYQtFK SDWQiFW PLQXW MVPH
Branky: 89. Fotr – 11. Klobása. 5R]KRGÿt Cieslar
– Kotík, Podaný. å. 32. Pavlík (VLA). Diváci: 506.

Ġ%XGĨMRYLFH7iERUVNR
  
Branky: 8. L. Havel, 22. Ledecký, 34. Ledecký,
90+2. Provod. 5R]KRGÿt Pechanec – Myška,
Melichar. å.  âSOtFKDO ±  %ĜH]LQD 
.RSĜLYDDiváci: 2417.

&KUXGLP9tWNRYLFH   
Branky: 8MHF±5HQGOD YOD 0DWČM
5R]KRGÿt3HWUtN±)LãHUâLPiþHNå.42. Kesner, 79. Vencl, 86. Sulík. Diváci: 1230.

þLÿNRY+UDGHF.UiORYp
 

Branky: 31. Urbanec – 67. Martinec. 5R]KRGÿt
0DUHN ± 9ODVMXN 3HþHQND å. 17. Antl, 54.
äHåXOND0XOHPH±-XNO8UPD
Zorvan, 81. Martinec. Diváci: 1032.

7íLQHF9DUQVGRUI   

Branky: 15. Kušnír, 87. Weber. 5R]KRGÿt Vojkovský
±0RMåtã'RKQiOHN.DUW\2PDVWDâXĐD
6DPLHF-DQRãþtQ±+HSSQHU=EURåHN
2QGUiþHN.RGHã6FK|QDiváci: 420.

ÔVWtQ/=QRMPR

  

Branky: 0%tOHN0DWČMND±+DU
mon. 5R]KRGÿt Berka – Mokrusch, Koval. å.
 ' 5LFKWHU  âLPHþHN ±  âPHK\O 
$YGLü.XQFD&XNRYLüDiváci: 766.

%UQR3DUGXELFH

  

Branky: 0LFKDOâNRGD/.UHMþt5ĤVHN
±.RYiĜ5R]KRGÿt Klíma – Kotalík, Pfeifer.
å. 51. Šejvl, 90. Piroch (oba PCE). Diváci: 2856.
24. kolo:

3DUGXELFH3URVWĨMRY  


YtFHYKODYQtPNXSyQX

6RNRORY9ODñLP

 

Branky: 89. Fotr – 11. Klobása. 5R]KRGÿt
Cieslar – Kotík, Podaný. å. 32. Pavlík (VLA).
Diváci: 506.

+UDGHF.UiORYp&KUXGLP
  
Branky:  .RSHþQê  âtSHN  =RUYDQ
– 49. Sulík. å. 47. Martinec, 90+2. Zorvan – 22.
8MHF.UþiO9HQFO6L[WDDiváci: 925.

7iERUVNRþLÿNRY

  

Branky: 43. Musiol (pen.), 86. Musiol (pen.) – 73.
Mashike Sukisa. 5R]KRGÿtNenadál – Hrabovský.,
.RåiUå.45. Šandera, 60. Gebert, 90+3. Šiman
±)UL]RQL0XOHPH%XUGDDiváci: 987.

=QRMPRĠHVNp%XGĨMRYLFH
 

Branky:  7HSOê  0DNVLü ±  0DUWDQ
66. Kladrubský, 77. Ledecký, 81. Brandner, 89.
Brandner. 5R]KRGÿt 5R]KRGþt 0DWČMþHN ±
9ODVMXN'RKQiOHNå.0DNVLü+HOtVHN
– 73. L. Havel. Diváci: 620.

9DUQVGRUI%UQR

  

Branky:  2QGUiþHN  .RFRXUHN
5R]KRGÿt.OXSiN±%ODåHM.Ĝtåå.6FK|Q
– 83. Vraštil. Diváci: 886.

-LKODYD7íLQHF

  

Branky:  .OREiVD  .OREiVD ±  'HGLþ
5R]KRGÿt 0DFKiOHN ± 1iGYRUQtN 'UHVOHU å.
-DQRãþtQ'HGLþ.XãQtU6DPLHF
YãLFKQL7ě, Diváci: 1191.

9tWNRYLFHÔVWtQ/

ġW

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

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

   
   
   
    
    
   
   
    
   
   
   
   
  
   
   
   

.$03ĜÌã7Č
25MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
6ąKPGE*TCFGE-T¾NQXÆ  2TQUV÷
LQX6¾DQTUMQ  %JTWFKO,KJ
NCXC  äKåMQX8CTPUFQTH  èGUMÆ
$WF÷LQXKEG5QMQNQX8NCwKO8ÊVMQXKEG$TPQ
<PQLOQ  ·UVÊP.2CTFWDKEG 
 

VQDG]ĥVWDOLMHäWčYäDWQč´


/XNiã.52%27KUDMtFtWUHQpU.UDOLF



VWUDQD

20. kolo: ãWHUQEHUN ² /XWtQ    ýDSHN
Michal, Hustý Patrik, .UDOLFHQ+åHODWRYLFH
   3.  .URERW /XNiã ± ýWYUWQtþHN
Tomáš, -HVHQtN ² 9HONp /RVLQ\    3.
0Ui]-LĜt%Ĝt]D$GDP±äiN2QGĜHM.RE]D
Martin, 0RKHOQLFH ² 9äHFKRYLFH   ,
+UGOLþND $GDP þHUQRYtU ² =iEĝHK   ,
'RþNDO 'DYLG 3HWUĤ %RĜLYRM ± +\PU -DNXE
0HGORY²/LWRYHO  6UGêQNR-DQ1RYiN
)LOLS0X]LNDQW0LFKDO'RODQ\²+).2ORPRXF
Å%´  3tUHN3DYHO±1ČPHF(ULN0DOHQGD
Tomáš
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 9ãHFKRYLFH       
 /XWtQ
      
 -HVHQtN
      
 0HGORY
      
 âWHUQEHUN
      
 0RKHOQLFH
      
 äHODWRYLFH
      
 =iEĜHK
      
 2SDWRYLFH
      
.UDOLFHQ+      
/LWRYHO
      
9HONp/RVLQ\       
ýHUQRYtU
      
 +).2ORPRXFÄ%³      
'RODQ\
      
)*3678',2,$7ĜÌ'$6.$
18. kolo:%čONRYLFH²&KYiONRYLFH  , Volf
=GHQČN±âWHIHN5DGHN.D]iU7RPiã+OXERÿN\²
/HäWLQD  [*ROGVFKHLG2QGĜHM[1JX\HQ
Michal, 1iPčäģ Q+ ² %RKXėRYLFH   ,
%HQHã'DQLHO±âPLUMiN-DQ)U\þiN$OHã0DOHWtQ
² %RKGtNRY    .UĖiYHN $GDP .RQLFH
² 5DSRWtQ    âLUĤþHN$GDP +DėRYLFH ²
ĜHWč]iUQD    [ .RUKRĖ 5RVWLVODY 3ĜLNU\O
/XNiã ± 8Yt]O 0LURVODY äiN 0LFKDO 7URXEHOLFH
²3DVHND  .UiþPDU3DYHO+RUiN0DUWLQ
– Vojtášek Petr
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %RKXĖRYLFH       
 &KYiONRYLFH       
 +OXERþN\
      
 .RQLFH
      
 %RKGtNRY       
 0DOHWtQ
      
 %ČONRYLFH       
 5DSRWtQ
      
 3DVHND
      
7URXEHOLFH       
ěHWČ]iUQD       
+DĖRYLFH       
1iPČãĢQ+       
/HãWLQD
      
$/($632576:($5,$7ĜÌ'$6.%
18. kolo 3OXPORY ² .RMHWtQ   , Hladký
$GDP±-XUD7RPiãäĤUHN/LERU.UHMþt0LURVODY
+UXãiN7RPiã /êVHN 'DQLHO %čORWtQ ² 8UÿLFH
  -DQtþHN7RPiã0XULQ2QGĜHM±=HOLQD
Lukáš, 'XE Q0  3URWLYDQRY   ,
âiOHN -RVHI .DGOHF 2QGĜHM ± *UPHOD 0DUHN
&KRPRXWRY²%HėRY  .XEtþHN0DUWLQ
6HGOiĜ /XERPtU þHFKRYLFH ² .RVWHOHF Q+
   .ROHþNiĜ )UDQWLãHN +DORX]ND )LOLS
&KPHOtN %RĜHN ± .OLPHã 0DWČM *UXOLFK /XNiã
%URGHNX3ĝHURYD²6ODYRQtQ  , Glauder
$GDP6ORåLO$OIUHG*OXFK0LFKDO±%ODKR-RVHI
/LSRYi²/LSQtNQ%  [)LDOND7RPiã
3DOOD6HEDVWLDQ3HNDĜ'DYLG3HWUåHOD5RPDQ±
.RYDĜtN/XNiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /LSRYi
      
 þHFKRYLFH       
 %URGHNX3Ĝ       
 %ČORWtQ
      
 %HĖRY
      
 /LSQtNQ%       
 3URWLYDQRY       
 .RMHWtQ
      
 3OXPORY
      
.RVWHOHFQ+      
8UÿLFH
      
&KRPRXWRY       
6ODYRQtQ
      
'XEQ0       
60226,%7ĜÌ'$6.$
18. kolo 2WDVODYLFH ² åHODWRYLFH Å%´ 
 .RXGHOD-LQGĜLFK9RJO0DUWLQ±-HPHOND
-DNXE+DQi3Y²7RYDÿRY  3.,
6YČWOtN5DGRYDQ±0H]XOLDQHN7RPiãÓMH]GHF
².OHQRYLFHQ+  =ERåtQHN/DGLVODY
± 9ãLDQVNê -DQ 3UiãLO $GDP -H]HUQLFH ²
7URXEN\    âDQWD -DQ 6LPRQ -DNXE
%RViN'DQLHO.RYDORYLFH²3LYtQ  3.
4:3 =H]XOD =GHQČN -DQRYiþ 2QGĜHM 5\ERYLþ
)LOLS±6YR]LO-DURVODY9DOWU3DYHO6YR]LO0DUWLQ
1čPÿLFH²0RVWNRYLFH  1DYUiWLO-DQ
±[=DSOHWDO3HWU[%XUHã-DQ.D]GD7RPiã
5DGVODYLFH ² ÓVWt Å%´   , Suchánek
0DUHN0DW\iã±âHUê'DQLHO

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

%HGLKRãĢ






























/,21633257,%7ĜÌ'$6.%
NROR0RUDYVNë%HURXQ²/RäWLFH  ,
0DOLQRYVNê1LNRV±0LNHã-RVHI.QHLIHO9RMWČFK
Faltýnek Rostislav, 1RYp 6DG\ Å%´  ãWHUQEHUN
Å%´    [ âXED -DQ ± âLPHN 3DYHO
6ODWLQLFH²7ĝHäWLQD  [0DVRSXVW$OHã
6PUæLFH ² 2OHäQLFH   , Klus Lubomír,
.DODQGĜtN-LĜt±[.RORPD]QtN3DWULN[2SUDYLO
=GHQČN âHYþtN 0LFKDHO .QiSHN 0LURVODY
.RæXäDQ\²']EHO  [6RXãHN0DUWLQ
Stuchlík Václav, Sladký Petr – Tichý Petr, Poles
=E\QČN7LFKê-LĜt
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2OHãQLFH
      
 9HONi%\VWĜLFH       
 7ĜHãWLQD
      
 .RåXãDQ\
      
 1RYp6DG\Ä%³       
 0RUDY%HURXQ       
 -HVHQHF
     
 /RãWLFH
      
 âWHUQEHUNÄ%³       
6ODWLQLFH
      
6PUæLFH
     
'RORSOD]\
      
=YROH
      
3Ĝ(%252)635267Č-29²,,7ĜÌ'$

NROR

8UġLFH%ĠHFKRYLFH%
  
Branky:.UDMtþHN%HUþiN5ROQê±
ätGHN5R]KRGÿt'|PLVFK±0LODU+DQ]HONDå.
âĢDVWQê ý 'LYiNĥ 55
8UÿLFH Pokorný – Pospíšil, Hudský (84. Grulich),
3OLãĢiN.DGOHF±ýDMDQ 5ROQê 0OþRFK9RGiN
%HUþiN -HåHN ±%URVV .UDMtþHN .RXĜLO 
Kaprál).
7UHQpU Karel Vlach.
þHFKRYLFH âYpGD ± +DQiN âĢDVWQê :RONHU
=DþDO ± 9\EtUDO  5R]HKQDO  +RGXOiN %LOtN
6HGOiN 1DLFOHU ±)RUHWätGHN
7UHQpU(YåHQ.XþHUD

ÅãORVStäHRUHPt]RYë
]iSDV´

 (YåHQ.8ý(5$WUHQpUUH]HUY\ýHFKRYLF


VWUDQD

'DOätYëVOHGN\NROR 1H]DP\VOLFH²%URGHN
X .RQLFH   , Stejkora Petr, 9UDKRYLFH
² 6NDOND    3.  [ 9DUJD 7RPiã
6WXGHQê -DQ ± 3LQNDYD 5RPDQ +êåćDO 5RPDQ
*ORX]DU 0DUWLQ 9UFKRVODYLFH ² 'UæRYLFH 
  [ /LãND 0DUWLQ 'RVWiO 0DUWLQ 0DFKiOHN
-DQ .OHVQLO 7RPiã ± âWYHUiN 'RPLQLN 6RODQR
Valina Borja, 7LäWtQ ² 'REURPLOLFH   ,
+êVHN3DYHO±[.UDWRFKYtO-DNXE%OXPPHQVWHLQ
=GHQČN 5LFKWHU 3DWULN $EHOHV 2QGĜHM +RUQt
ãWčSiQRY²9ëäRYLFH3., %URGHNX3Y
²9tFRY  [6ROGiQ5DGHN±âREU0DUWLQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 +RUQtâWČSiQRY      
 9UFKRVODYLFH      
 'UåRYLFH
     
 %URGHNX.      
 'REURPLOLFH      
 9UDKRYLFH
     
 %URGHNX3Y      
 7LãWtQ
     
 9tFRY
     
6NDOND      
8UþLFHÄ%³
     
1H]DP\VOLFH      
9êãRYLFH
     
ýHFKRYLFHÄ%³      
,,,7ĜÌ'$6.83,1$$
10.kolo %URGHN X 3Y Å%´  åHOHÿ    [
6PHMNDO0LORã±0RåQê3HWU1čPÿLFHQ+Å%´
2OäDQ\  , Buriánek Adam, Studený Adam
± 1DNOiGDO -DNXE 1H]DP\VOLFH Å%´  3DYORYLFH
   (PSHUJHU 3ĜHP\VO 2WDVODYLFH Å%´ 
%LVNXSLFH    /DQJHU 'DQLHO .DOiE /XNiã
± [ .ĜLãĢDQ -DNXE [ 0DUHN 9UDWLVODY .UDOLFH
Q+Å%´%HGLKRäģ  [6NDOQtN-DQ[
=HPiQHN-DNXE[1ČPþtN'DYLG7DNiþ0LURVODY
Zapletal Leoš
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %LVNXSLFH
     
 %URGHNX3YÄ%³      
 .UDOLFHQ+Ä%³      
 3DYORYLFHX.RM     
 1ČPþLFHQ+Ä%³     
 2OãDQ\
     
 2WDVODYLFHÄ%³      
 äHOHþ
     
 1H]DP\VOLFHÄ%³     

   

06'/VWDUätGRURVW
 NROR %DQtN 2VWUDYD Å%´  )UëGHN0tVWHN 
  0DUWLQtN -DQ -XURãND 3DYHO âDIiĜ -RVHI ±
0DFHþHN/XGČN6LJPD2ORPRXF²/täHė  ,
5HSþHN0DUWLQ±&KOiGHN)LOLS7ĝLQHF²2SDYD
 6]RWNRZVNL)LOLS±-HOtQHN)LOLS+DUD]LPâWČSiQ
6ORYiFNRÅ%´%ODQVNR  $QWRĖĤ0LFKDHO
âHYþtN5DGLP=EURMRYND%UQRÅ%´3URVWčMRY
  .DPHQVNê 9RMWČFK .URPčĝtæ ² +OXÿtQ 
 , Liška Radek, 9tWNRYLFH²=OtQÅ%´  ,
6WDQDMNRYLþ0DUNR.DUYLQiÅ%´9DODäVNp0H]Lĝtÿt
   [ 6WUHLW -DURVODY =\FK 5RPDQ 5DWLFD
.ULVWLiQ/DWRFKD-DQ±.ULVWLêQ9RMWČFK
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2SDYD
    
 /tãHĖ
    
 2ORPRXFÄ%³
    
 %ODQVNR
    
 9tWNRYLFH
    
 6ORYiFNRÄ%³
    
 %UQRÄ%³
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³     
 .URPČĜtå
     
)UêGHN0tVWHN      
+OXþtQ
     
=OtQÄ%³
     
3URVWčMRY
     
9DODãVNp0H]LĜtþt      
7ĜLQHF
     
.DUYLQiÄ%³
     
06'/PODGätGRURVW
21. kolo: %DQtN2VWUDYDÅ%´)UëGHN0tVWHN
 &K\OHN5RVWLVODY*X]LN0LFKDO9UDM7RPiã
+ROXE'HQLV1HYĜHOD-DQ±âHED6HEDVWLDQ6LJPD
2ORPRXFÅ%´/täHė  [+DGHã0DWČM
&RXIDO-DNXE6iQČN-DURVODY7ĝLQHF²2SDYD
  äLGHN )UDQWLãHN 6ORYiFNR Å%´  %ODQVNR
   [ âOHFKWD 'DYLG [ 0DQGLQHF )LOLS
ěH]QtN/XNiã&KRGXUD7RPiã.UDYiþHN-RQiã±
âWČSiQHN)LOLS/ĤGO3DWULN=EURMRYND%UQRÅ%´
3URVWčMRY  [3UiJU2OGĜLFK.RFĤUHN)LOLS
±[.RVHN7DGHiã.URPčĝtæ²+OXÿtQ  
Kovala Tomáš, 9tWNRYLFH²=OtQ   Zábojník
Tomáš, .DUYLQiÅ%´9DODäVNp0H]Lĝtÿt  
0ROLWRULV]0DW\iã±[.RSHFNê0DWRXã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2ORPRXFÄ%³
    
 %DQtN2VWUDYDÄ%³    
 2SDYD
    
 %UQRÄ%³
    
 6ORYiFNRÄ%³
    
 3URVWčMRY
    
 9tWNRYLFH
    
 .URPČĜtå
     
 +OXþtQ
     
)UêGHN0tVWHN      
=OtQÄ%³
     
/tãHĖ
     
7ĜLQHF
     
.DUYLQiÄ%³
     
9DODãVNp0H]LĜtþt      
%ODQVNR
     
5(/$;&(17580*Ð/
.5$-6.ê3Ĝ(%25'25267
NROR1RYp6DG\²åHODWRYLFH  3\WOtþHN-DQ
)RMWtN2QGĜHM.XWUD3DWULN*DOHWD-DNXEâWXUVD'RPLQLN
)RMWtN/XNiã±=OiPDO-DNXE9HONp/RVLQ\²þHFKRYLFH
  -RQiN'DYLG9HUQHU/XNiã±*UXOLFK0DWČM
9HþHĜD5DGLP.REOLKD7RPiã=iEĝHK².RQLFH
  [ 1DYDUD )UDQWLãHN %DOFiUHN 9RMWČFK +ROtN
Petr, Appl Kryštof, Víšek Miroslav – Faltýnek Václav,
0RKHOQLFH²8UÿLFH  [%UXOtN2QGĜHM/LQJDUW
-RVHI 9\KOtGDO )LOLS 0D\HU )UDQWLãHN ± +DQGO )LOLS
&KRPRXWRY ² þHUQRYtU    6HGOiþHN 7RPiã
±+DQRXVHN-LĜtâLãND7RPiã.XFK\ĖD5RELQ+DQXV
Patrik, 9LNWRULH3ĝHURYÅ%´+).2ORPRXFÅ%´
  âLFKWDĜ 9RMWČFK +DėRYLFH ² -HVHQtN   ,
.XþHUD 5RPDQ -XULJD -DQ ± [ 1HþVDO .DUHO [
%RXFKDO-DQ.Up]HN7RPiã+RUiN-LĜt
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 ýHUQRYtU
      
 =iEĜHK
      
 -HVHQtN
      
 1RYp6DG\       
 äHODWRYLFH       
 +).2ORPRXFÄ%³      
 0RKHOQLFH       
 &KRPRXWRY       
 3ĜHURYÄ%³       
þHFKRYLFH       

6HVWDYD3URVWčMRYD
/p*LDQJ±6ODQLQND =DSOHWDO 6FKXV
WHU -DQtþHN %LROHN  3DQþRFKiĜ  ±
3tFKDO6XV3ROiN âHYþtN 0DFK\QHN
– Koudelka, Lutonský.
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD

Ä0tVW\MVPHE\OLOHSãtPXåVWYRQHåGRPiFt
DOHERG\RSČWQHPiPH³

 

,,,7ĜÌ'$6.83,1$%
13. kolR +YR]G ² 3OXPORY Å%´    [
.ĜHVDOD 0DUWLQ )DMVW .DUHO 3URWLYDQRY Å%´ 
%URGHNX.RQLFHÅ%´  3., Menšík
9LNWRU/LãND-LĜt3RVStãLO7RPiã±[.ROiĜ'DYLG
%XUJHW+XEHUWþHFK\S.2WLQRYHV  ,
Rychlík Pavel (vl.), .ODGN\²3WHQt  , Fiala
3HWU ± 6HNDQLQD -DQ 9ODFK )UDQWLãHN =GčWtQ ²
.RVWHOHFQ+Å%´  3..RYiĜ2OGĜLFK
.XþHUD7RPiã±[1DYUiWLO2QGĜHM
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 3OXPORYÄ%³      
 .RVWHOHFQ+Ä%³     
 .ODGN\
     
 =GČWtQ
     
 3URWLYDQRYÄ%³      
 2WLQRYHV
     
 ýHFK\S.      
 3ĜHP\VORYLFH      
 3WHQt
     
+YR]G
     
%URGHNX.Ä%³      

5R]KRGÿt3HWĜtN±+RFN/HãND
Diváci: 496.

1

6HVWDYD3DUGXELFH
/HWiþHN±ýHOĤVWNDâHMYO3LURFK3URVHN
± )RXVHN  /HH  7RPO  3HWUiĖ 
-HĜiEHN 7LVFKOHU 0XåtN ± ýHUQê 
.RYiĜ 
7UHQpU-DURVODY1RYRWQê

FOTBAL
23. kolo:



Branky:]SHQDOW\D)RXVHN±3tFKDO
åOXWpNDUW\ýHUQê±6FKXVWHU
6WDWLVWLN\URKRYpNRS\VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\PLPR

.URXSD±âHYþtN1RYiN6WDWLVWLN\URKRYpNRS\VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\PLPR

Ä&HONRYČMVPHY\KUiOL]DVORXåHQČ³

27

fotbalový sumář

2OGĜLFK0$&+$/$NRXþHVNiþND

VWUDQD

(QVQ6QO¾w-CN¾D
8UÿLFH
.RQLFH
+DĖRYLFH
9HONp/RVLQ\




































.5$-6.É6287Čå'252676.83,1$Å%´
14.kolo: 1čPÿLFH%URGHNX3Y²/LSQtNQ%
  [ 0XGUOD 0DUWLQ [ )UJiO -DNXE 6YRERGD
7RPiã±.ĜLVWHN'DQLHO'XFKRĖ3DYHO3URWLYDQRY
%URGHN X .  ÓVWt    &KUDVWLQD 'DYLG
Frydrych Lukáš, 1H]DP\VOLFH ² .RMHWtQ   ,
[9RMiþHN0DWČM[2ãĢiGDO9RMWČFK/XNiã0DUFHO
%čORWtQ²3LYtQ  [1RYRWQê5DGLP9DãtþHN
-RQiã±3iWHN7RPiã+RUQt0RäWčQLFH²3OXPORY
   [ 3URFKi]ND -DNXE +RVWDãD =GHQČN
0LNXOþtN9RMWČFK
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .R]ORYLFH
     
 3OXPORY
     
 ÒVWt
     
 2WDVODYLFH
     
 3LYtQ
     
 +RUQt0RãWČQLFH      
 %ČORWtQ
     
 1ČP%URGHNX3Y      
 3URWLY%URGHNX.      
.RMHWtQ
     
/LSQtNQ%
     
1H]DP\VOLFH
      

9ONRñ0RVWNRYLFH
 
Branky:D/XNHãRYi6OHåNRYiD
3ROHãRYVNi'RKQiONRYi0H]LKRUiNRYi
2VLþNRYi.DFKWtNRYi5R]KRGÿt Mayer – KlaMED,QJUä.+HMFPDQRYi3WiþQtNRYi REČ
M). 'LYiNĥ 30.
6HVWDYD0RVWNRYLF+ROXERYi±.DĖiNRYi.UDYiN
RYi-DQþtNRYi0RUDYFRYi9DYHUNRYi3WDþQtNRYi
Štefková, Vlková, Lisická, Cetkovská. 6WĝtGDO\ Hejcmanová.
7UHQpU5REHUW.DUD¿iW


VWUDQD

'DOätYëVOHGN\NROD %UXPRY²=OtQ  
0DFKĤ9HQGXOD0XWčQLFH²8KHUVNë%URG  
5R]N\GDORYi'HQLVD7UiYQtþNRYi9HURQLND,YþLþRYi
.DWHĜLQD-DQVRYi<YRQQH
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %UXPRY
    
 +ROHãRYVNpKRON\      
 0XWČQLFH
     
 =OtQ
     
 9ONRã
     
 8KHUVNê%URG      
 %ĜH]QLFH
     
 'UæRYLFH
     
 0RVWNRYLFH
     

06'å6.Å%´².2/2

+ROHñRY'UÿRYLFH  

najdete
nás na
www.

Branky:âLEORYiěLKiNRYi0DFKDORYi
6NOHQDĜtNRYi6OH]iþNRYi5R]KRGÿt0Ui]HN
– Svoboda, Valenta. %H]æOXWëFKNDUHW'LYiNĥ 50.
6HVWDYD'UæRYLF)U|PPORYi±.RVWtNRYi*QLSRYi
+XEiþNRYi 9DORXFKRYi 0DOLQNRYi ýLVOLQVNi 1H
KHURYi -HWHORYi /DQJHURYi .OLPHãRYi 6WĝtGDO\
=ERĜLORYi1LNORYi
7UHQpU7RPiã-HWHO

Å1D WDNRYpKR VRXSHĝH ]DWtP
XUÿLWčQHPiPH´
.RXþ'UåRYLF7RPiã-(7(/


VWUDQD

vecernikpv.cz

MALÁ KOPANÁ

DOBROCHOV UPEVNIL PRVOLIGOVÉ VEDENÍ,
NA DRUHÉ MÍSTO TĚSNĚ PRONIKLY VRBÁTKY
PROSTĚJOV Poté, co byla druhá liga
o předchozím víkendu odložena kvůli
nepřízni počasí, pokračovala jarní část
okresních soutěží v malé kopané ČUS
Prostějovska 2018/2019 opět první
okresní ligou. Velikonoční sobota nabídla
turnaje šestého kola ve Vrbátkách a Kobeřicích.
Perfektně připravené kobeřické hřiště s travnatým povrchem se stalo dějištěm čtyř utkání, z nichž dvě měla v krásně jarní atmosféře
opravdu špičkovou úroveň. V úvodním svedli
parádní souboj dva nejlepší týmy posledních
let, aby SK Tomek Dobrochov přemohl

Chaloupku Prostějov 2:1. Domácí výběr SK
Kobra pak statečně vzdoroval právě Chaloupce při těsné porážce 3:4, ovšem vzápětí
si spravil chuť smetením Sokola Smržice 7:0,
čímž se odpoutal ode dvou sestupových míst.
Silný Dobrochov přitom rozdrcením Smržic 8:2 upevnil své průběžné vedení, neboť
na vrbáteckém pažitu klopýtali dosud druzí
Orli Otinoves. Nejenže remizovali 3:3 s pořádajícím týmem FK, jenž poskočil ze čtvrté
pozice právě až na druhou, ale navíc podlehli
3:5 pátému Laškovu. Sváteční dění na poli
regionální malé kopané tak přineslo spoustu
zajímavého.
(kopa,son)

2.5(61©/,*$08lµ
6. KOLO
Hřiště Vrbátky: MK Medvědi Prostějov – FK Vrbátky 0:10, Vrbátky – Orli Otinoves
3:3, Medvědi PV – 1.FC Laškov 2:8, Laškov – Otinoves 5:3.
Hřiště Kobeřice: SK Tomek Dobrochov – SK Chaloupka Prostějov 2:1, Dobrochov
– Sokol Smržice 8:2, SK Kobra Kobeřice – Chaloupka PV 3:4, Smržice – Kobeřice 0:7.

3UĥEčæQiWDEXOND
'REURFKRY
9UEiWN\
2WLQRYHV
&KDORXSND39
/DãNRY
.REHĜLFH
6PUåLFH
0HGYČGL39














































Není to poprvé, co tato skupina zamířila do Prostějova, přičemž v rámci svého Tour Jaro 2019 odehrají
koncerty hned v šestnácti městech.
Ve skupině účinkují Tonda Rauer,
Tomáš Hrbáček, Martin Kolinss,
Milan Hoffman a Libor Fanta. Na
tom prostějovském teklo pivo prou-
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BYLI JSME
U TOHO

Z VERNISÁŽE...

Normálně i přemýšlím, že v rámci jejich aktuálního tour se na ně zajedu
podívat ještě i jinam. Bylo to prostě
neskutečné a hlavně nepopsatelné,
to si každý musí prožít sám,“ uvedla
pro Večerník Nikola Spáčilová. „Je

-CRGNC*CTNGLVQX2TQUV÷LQX÷TQ\RCąKNCPCRNPÆQDT¾VM[

rození, Proč pocit mám nebo Proměna. Posluchači zpívali zároveň se
skupinou a hlasitě ji podporovali.
„Tak tohle vystoupení? To bylo něco
úžasného. Dlouho jsem se tak nepobavila, jako právě dnes na Harlejích.
teda pravda, že předkapela nebyla
můj šálek kávy, ale Harlej to náležitě
dohnal. Sice jsem docela koukal, že
některé písničky ani neznám, ale ty
starší můžu poslouchat pořád,“ přidal Tomáš Nezhyba.

(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾

BYLI JSME
U TOHO

Tomáš KALÁB

Iniciátorem výstavy je krajský zastupitel a kandidát do Evropského parlamentu Ludvík Šulda. „Využili jsme
kontaktů s Nadací Rosy Luxemburgové v České republice, což je nadace německé strany Die Linke. Pro
výstavu, která je volně přístupná do
konce května, jsme v Prostějově naFOTOGALERIE
lezli ideální prostory,“ osvětlil původ
klikni na
výstavy Šulda.
www.vecernikpv.cz
Výstava samozřejmě není koncipovaná pouze pro prostějovský interiér, +PKEK¾VQTXÚUVCX[.WFXÊMiWNFC XRTCXQ UFCNwÊMTCLUMQW\CUVWRKVGNMQW5QÿQW5VCÿMQXQW
WRTQUVąGF CO÷UVUMÚO\CUVWRKVGNGO,CTQUNCXGOiNCODQTGO XNGXQ (QVQ6QO¾w-CN¾D
ale je putovní, přičemž v Prostějově
je to její premiéra. „Koncepce výsta- vy je pro sérii výstav po celé repub- sku a většinu svého dospělého žilice přímo ideální. Je totiž složená vota strávila v Německu. Tam se
z jednotlivých figur s komiksovým také dostala do víru poválečného
ztvárněním Rosy Luxemburgové revolučního vření a v lednu před
BYLI JSME
doplněná o její citáty ke stěžejním sto lety byla bojůvkami Freikorps
U TOHO
politickým a společenským téma- zavražděna. Zasvěcený exkurz do
tům své doby,“ upozornil projektový jejího života poskytl účastníkům
koordinátor nadace Jiří Silný.
úterní vernisáže právě Jiří Silný.
Byla to totiž právě britská kres- Přestože jde o zajímavou osobnost
lířka Kate Evansová, která pro s myšlenkami aktuálními i v současnadaci vytvořila komiks o životě nosti, nikdo z představitelů města
1åKXQV÷4QU[.WZGODWTIQXÆRQJQXQąKNRąGFUVCXKVGNPCFCEG,KąÊ5KNPÚ XNGXQ 
ženy, jež se narodila coby polská si s výjimkou zastupitele Jaroslava

(QVQ6QO¾w-CN¾D
Židovka, vystudovala ve Švýcar- Šlambora na vernisáž cestu nenašel.

PROSTĚJOV Komorní výstavní prostory hradební Bašty
ve Školní ulici poskytly útočiště
netradiční výstavě o životě ženy,
která na přelomu devatenáctého
a dvacátého století předběhla
dobu svými myšlenkami i životem samým. Rosa Luxemburgová nebyla žádná revolucionářka,
jak ji bylo zvykem představovat
v minulosti, ale především vzdělaná Evropanka bojující za rovná
práva žen a sociálně spravedlivou
společnost. Slavnostní vernisáž
výstava se konala předminulý
čtvrtek.

v prostějovské baště

Příběh výjimečné ženy vystaven

dem a na nadšených fanoušcích bylo
znát, že jsou to pořádní rockoví nadšenci. Roztrhané džísky, černé oblečení a taky pořádné rockerské boty.
V momentě, kdy zhasla světla, se
na plátně na pódiu objevilo přivítání a všichni skupinu náležitě vítali.
Nechyběly známě písničky jako Při-

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

➢

ze strany 3

PROSTĚJOV Karel Trutnovský
za svého bezmála šestiletého působení připravil pro veřejnost
nespočet přednášek řady špičkových odborníků z oboru přírodních věd. Ještě více se tam konalo
akcí pro děti, a to zejména z mateřských a základních škol. Navíc
se mu podařilo úspěšně rozjet
systém kroužků, kam pravidelně
docházely desítky dětí.
„Jako malá hvězdárna jsme to měli
v takovém rodinném režimu. Šlo mi
hlavně o to, aby se u nás všichni cítili
dobře a rádi se k nám vraceli. Podařila se přestavba pozorovatelny, vytvoření 3D pořadu nebo instalace nového kvalitního dalekohledu D400.
Za svůj největší úspěch ovšem považuji, že se během několika let kolem hvězdárny vytvořila komunitu

nadšenců, kteří jí fandí. Svědčí o tom
fungování našich čtyř astronomických klubů. Během mého působení
nastoupil na hvězdárnu také Martin
Tylšar, který původně také chodil
do našeho astroklubu a úžasně na
hvězdárně vyrostl. Pustil se do věcí,
které se tady dříve nedělaly. Podařilo se nám navázat spolupráci s Karlovou univerzitou a Martin nyní
pro ně provádí odborná pozorování
a je skvělý astrofotograf. Mrzí mne
hlavně to, že odcházím od řady mladých a zapálených lidí, kteří dlouhodobě projevují zájem o přírodní
vědy. Nicméně v tuto chvíli již nemohu jinak,“ ohlédl se za svým působením Trutnovský, kterého jsme
se zeptali, co zamýšlí do budoucna.
„Mám již jasnou představu, kde
budu od června pracovat. Nerad
bych však o ní v tuto chvíli mluvil,“
poznamenal.

Jeho odchodu dle svých slov lituje
i ředitelka prostějovského muzea,
pod něž hvězdárna spadá. „Dobře
si uvědomuji, že se jedná o hvězdáře, který je u veřejnosti oblíbený.
V současnosti připravujeme plány
na rekonstrukci objektu hvězdárny
a případný vznik planetária. Je škoda, že už se na nich nebude podílet.
Chtěli jsme od září připravit nové
aktivity a faktem je, že v některých
ohledech se naše představy neshodovaly,“ okomentovala celou
situaci Soňa Provazová, ředitelka
prostějovského muzea. Hvězdárna
by dle jejích slov měla pro návštěvníky bez problému fungovat dál.
„Věřím, že se nám od září podaří
připravit i něco nového,“ přidala
s tím, že nový vedoucí hvězdárny
by měl nastoupit od 1. června. Muzeum jej nyní hledá v probíhajícím
výběrovém řízení.

NĚMČICE NAD HANOU Hanácký divadelní máj s dlouhou třiatřicetiletou tradicí bude také letos
probíhat v kině Oko v Němčicích
nad Hanou, a to už od nadcházející soboty 27. dubna do soboty 4.
května. Na přehlídce ochotnických
divadel letos vystoupí třeba DS
Bezchibi Brtnice, DS Osvětová beseda či Ochotnický spolek Divadla
hanácké obce Prostějov. Uvidíte
komedie, činohry, tragikomedie
nebo pohádky. Tak se určitě na nějaké představení vypravte!
Hanácký divadelní máj je přehlídkou ochotnického divadla, přičemž
zahrnuje dvě postupové přehlídky
ochotnických divadel: Moravskou
regionální přehlídku činoherního divadla pro děti s výběrem na národní
přehlídku Popelka Rakovník a Moravskou regionální přehlídku venkovských souborů s výběrem na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém
nad Jizerou. Každoročně se koná první květnový týden v prostorách kina
Oko v Němčicích nad Hanou a ani
letos tomu nebude jinak.
V sobotu 27. dubna v 19:30 hodin
zahájí Hanácký divadelní máj DS
Stonařov veselohrou se zpěvy s názvem Deskový statek aneb seznamte
se. O den později bude v programu
pokračovat od 14:00 hodin DS
Osvětová beseda s komedií Otylka
a od 19:30 hodin pak Morkovští
ochotníci s komedií Všechny filozofy bych postavil ke zdi.
Nový týden začne v 10:00 hodin DS
J. K. Tyl Brodek u Přerova pohádkou Malá čarodějnice a na ni naváže
v 19:30 hodin DS teaTrum Velké Opatovice s komedií Revizor. V úterý 30.
dubna vystoupí nejprve v 10:00 hodin
Lejdy z Pajdy+1 s hudební komedií
Na vlásku. V 19:30 hodin se pak můžete těšit na činohru Počestné paní aneb
Mistr ostrého meče DS Bratří Mrštíků
Boleradice. Na středeční první máj
uvidíte od 14:00 hodin Ochotnický
spolek Divadlo hanácké obce Prostějov a jejich pohádku O tlustém pradě-

dečkovi. V 19:30 hodin zase zahraje
DS Bezchibi Brtnice komedii Amant.
Ve čtvrtek 2. května se v 10:00 hodin
na prknech představí opět DS Osvětová beseda, tentokrát s písničkovou
pohádkou Krakonošův klobouk. Od
19:30 hodin pak uvidíte úsměvnou
tragikomedii Královny DS Smotaná
hadice. A nakonec v pátek 3. května
Hanácký divadelní máj uzavřou nejprve v 10:00 hodin Šok aneb Šternberští ochotničtí komedianti s pohádkou Dobrodružství na ostrově
Čičidžuma a následně v 19:30 hodin
Spolek Divadlo Naživo Velké Opatovice s černou komedií Co víc si přát.
V sobotu 4. května v 17:30 hodin
nakonec proběhne slavnostní vyhlášení výsledků přehlídky. Dospělí mají vstup na každé představení za
50 korun, děti za 25 korun. Nebo si
můžete zakoupit mnohonásobně výhodnější permanentku za 350 korun.
Předprodej a rezervace lístků přitom
probíhají v kanceláři kultury města
Němčice nad Hanou.
(tem)

ĨHGLWHONDFKFHQRYpDNWLYLW\ začíná už v sobotu
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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 nástrojích, 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.

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.

Zámek v Konici zaplavila vlna romance

Nikola
FILIPENSKÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Úterý 23. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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á
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kultura v Prostějově a okolí...

PROSTĚJOV Minulý čtvrtek přijela do Společenského domu v Prostějově česká rocková kapela
z Prahy a Mostu, která si již od roku 1995 říká Harlej. Na její koncert se přišla podívat a zaposlouchat
do známých hitů pouze půldruhá stovka lidí, což bylo nejen pro organizátory zklamáním. I tak to
ale legendární Harlej náležitě rozjel, před vystoupením proběhla i autogramiáda, kterou si plno
fanoušků nenechalo ujít. Jako předkapela všem zahrála rocková kapela Loco Loco.

28

setu. Ale závěr opět potvrdil, že Olomouc výkonnostně je někde jinde.“
ƔƔ Čím se vám povedlo půlku duelu
držet krok, místy být i lepší?
„Zvedli jsme původně laxní projev, začali
postupem času víc bojovat. Hru oživily
střídající hráčky, v útoku se dařilo Lucce Nové, na nahrávce pomohla hlavně
svým dobrým pohybem Nicole Šmídová, na bloku se chytila Gabika Kozmík.
Celkově se náš výkon stal takovým živějším, víc jsme tlačili servisem, díky zlepšenému příjmu častěji vycházel útok.
A zápas hned vypadal úplně jinak, dá se
říct vyrovnaně. Což jsme však nevydrželi až do konce.“
ƔƔ Lze proti kompaktnímu úpéčku
alespoň jednou vítězně uspět?
„V určité fázi se s nimi dá hrát, případně
i vyhrát celé utkání. K tomu by se však
muselo sejít hodně různých okolností,
družstvo UP by muselo mít špatný den
a my bychom naopak museli odvést
špičkový výkon. Něco takového se během letošní sezóny stalo olomouckému
týmu jen dvakrát, když doma podlehl
Liberci v úvodním čtvrtfinále poháru
a pak ještě Olympu Praha v lize. My jsme
se nejblíž dostali při těsné porážce 2:3 na
jeho hřišti, tenkrát měly Olomoučanky
velice náročný program i zdravotní problémy. Jinak získáváme ve vzájemných
soubojích maximálně set, dokázat víc je
opravdu těžké.“
ƔƔ S jakým předsevzetím jít do třetího finálového mače za nepříznivého stavu 0:2?
„V dané situaci se hůř hledá
motivace. A něco holkám pořád dokola
opakovat, to jsou
pak jen takové
kecy.
Přesto
nemůžeme třetí
vzájemný zápas absolvovat se svěšenými hlavami a smíření
s tím, že už je rozhodnuto. To bychom
v Olomouci dostali na dvanáct, třináct
a jedenáct bodů, sezóna by skončila naším fiaskem. Proto je naopak potřeba dál
Foto: www.vkprostejov.cz

bojovat o každý míč, rvát se o každý set
a třeba ještě nějaký urvat. Prostě makat
až do úplného konce, celý ročník uzavřít
co nejlépe to půjde. Potom si můžeme
sezónu zhodnotit a rozebrat, co se povedlo, co ne.“

Začátek střetnutí ustály hostující hráčky dobře, obratem z 2:0 na 4:5 šly
dokonce do vedení. Jediného v zaha-

Marek
SONNEVEND

Původní reportáž
pro Večerník

OLOMOUC Jednoznačný byl první
zápas finálové série UNIQA extraligy ČR 2018/2019. Olomoucké
volejbalistky měly drtivou většinu
utkání navrch, skoro neustále vedly
a bez větších problémů dospěly k třísetovému vítězství. Prostějovské
ženy nedokázaly účinněji vzdorovat,
boj o mistrovský titul tudíž otevřel
předpokládaný výsledek.

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

jovací sadě. Soupeřky totiž vzápětí přitvrdily servisem, vékáčku nefungovala
přihrávka, tím pádem ani celá ofenziva. Domácí družstvo pěti body za sebou otočilo na 9:5, poté přidalo další
dvě podobně dlouhé šňůry (z 10:7 na
14:7, ze 14:9 na 18:9). A komplexním
výkonem jasně kralovalo. Mančaftu
VK pomohla až dvě střídání, při podání Kozmík se aspoň trochu chytil - 18:13. Nicméně lepší favoritky
měly závěr bezpečně pod kontrolou
– 25:17 a 1:0.
Na startu druhé části se nic podstatného nezměnilo. Olomoučanky kvalitně
servírovaly, bránily a především útočily, Petrášovy svěřenkyně na ně složitě
hledaly recept – 3:0 a 9:4. Našly jej až
s pomocí zlepšeného příjmu + podání. Rázem se povedlo průběh téměř
vyrovnat, když výborně smečovala
Kojdová – 9:7 a 11:9). A uprostřed
setu prostějovské bojovnice srovnaly
i zásluhou několika vítězných bloků
úplně (15:15, 17:17, 19:19). V koncovce však Teplého soubor zase víc
přitlačil, aby finální pasáž suverénně
ovládl – 25:21 a 2:0.

STAV SÉRIE: 1:0

3:0

NA
7,6.29&(

nápor UP řídila vynikající Trnková.
Po trháku na 21:11 bylo rozhodnuto, na sklonku duelu Horká a spol.
i díky pěti získaným výměnám v řadě
(21:16) již pouze zkorigovaly zaslouženou porážku – 25:18 a 3:0.
Statistiky z utkání a ostatní výsledkový servis najdete na straně 26

UP OL
VK PV

„Olomouc byla jasně lepší ve všech herních činnostech. My jsme se od začátku dostávali pod tlak na přihrávce, tím pádem se nám celkově hůř hrálo. Krok jsme dokázali držet jen v krátkých úsecích a navíc to bylo vždy pozdě, neboť jsme neustále
dotahovali větší či menší ztrátu. Domácí tým si dnešní zápas bezpečně pohlídal.“

Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov

„Jsem spokojený s vítězstvím i s výkonem našeho družstva. Sice jsme se místy nevyvarovali chyb a Prostějov hrál velice dobře v obraně, její překonání nám dalo práci.
Ale celkově jsme měli utkání poměrně jasně pod kontrolou, víc vyrovnaný byl pouze
druhý set. Na kvalitní hru soupeře jsme zareagovali ještě kvalitnější hrou naší.“

Jiøí TEPLÝ – UP Olomouc
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Tím papírově silnější kolektiv opětovně nabral pohodu, což demonstroval dominantním vstupem do
třetího dějství. Svou kvalitní produkci zvýraznil perfektními zákroky
v poli (zejména Kovářové), řečeno
fotbalovou terminologií se hrálo na
jednu bránu. Teprve za hrozivého
stavu 10:2 se ženy v růžových dresech vymanily z hlubokého útlumu
a vydařeným úsekem rychle dotáhly
na řešitelných 12:9. Leč hned vzápětí
následoval pod velkým tlakem rivalek nový herní propad, přičemž obří

Finále 1:IDYRULWN\83XGĚODO\V9.NUiWNëSURFHV

ƔƔ Co říkáte na domácí porážku 1:3?
„Celý první set a většinu druhého jsme
byli pod velkým tlakem na přihrávce,
která nám příliš nešla, a od toho se odvíjelo všechno ostatní. Nedařilo se nám
bodově zakončovat, soupeřky naopak
útočily bez problémů, v obranách spočíval výrazný rozdíl. Chytili jsme se až
ke konci druhé sady a tu třetí odehráli
přes některé újezdy poměrně dobře, pak
jsme se drželi ještě polovinu čtvrtého

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Hlavní trenér Lubomír
Petráš (na snímku) dovedl prostějovské volejbalistky společně s asistentem
Lukášem Mičekem i celým realizačním týmem do extraligového finále,
což je nesporný úspěch. V boji o zisk
jedenáctého titulu za sebou se však
ženám VK už moc nedaří ztěžovat olomouckým favoritkám jejich pouť za
vytouženou zlatou euforií. Po druhém
střetnutí rozhodující série rozebral
kouč vékáčka aktuální situaci.

STAV SÉRIE: 0:2

1:3

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV O poznání vyrovnanější než první vzájemný střet bylo utkání
číslo dva ve finálové sérii UNIQA extraligy žen ČR 2018/19. Prostějovské
volejbalistky se na vlastním hřišti postupně zvedly z pomalejšího rozjezdu a dlouho dominantní olomoucký
kolektiv dostaly do úzkých. Ovšem
jen dočasně, takže nedělní souboj
nakonec patřil premiantkám dlouhodobé části soutěže ve čtyřech sadách.
Čímž zvýšily své zápasové vedení na
2:0 a o zisku ligového zlata mohou
rozhodnout už ve středu 24. dubna ve
Sportovní hale Univerzity Palackého.

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

VK PV
UP OL

Vyrovnanost? Ta v úvodu platila jen do
stavu 4:4. Poté hostující tým přitlačil podáním, často bodoval díky horší domácí přihrávce a téměř bez jakýchkoliv problémů
útočil rozličnými akcemi přes nestíhající
obranu vékáčka. Jeho hráčky často chybovaly, vůbec nedokázaly zastavovat velkou
převahu soupeřek (4:9, 8:15, 11:21). A zahajovací část se tudíž změnila v naprosto
jednoznačnou záležitost – 15:25 a 0:1.
Aby byly úřadující mistryně republiky
konkurenceschopné, potřebovaly zlepšit
úplně všechno. S alespoň trochu jistějším
příjmem i účinnějším servisem se jim to
částečně podařilo, nicméně favoritky se dál
mohly spolehnout na kvalitní defenzivu
jak na síti, tak především v poli. Proto se
nerozhodný stav 3:3 rychle změnil na 3:6
a zanedlouho výborně hrající olomoucké
družstvo přidalo druhý razantní únik (z 5:6
na 7:12). Prostřední pasáž druhého setu
byla pro VK znovu nadějnější (11:14),
leč rivalky působily suverénním dojmem.
A novým trhákem na 12:19 dostaly tohle
dějství plně pod svou kontrolu, byť zásluhou bojovného dotahování Prostějovanek
(ze 17:21 a 18:24 na 22:24) zdaleka neskončilo jasně. Právě naopak – 22:25 a 0:2.
Závěrečné vzepětí mohlo Petrášovým
svěřenkyním vlít do žil nezbytnou energii
k obratu nepříznivého vývoje duelu. Start
třetího dílu tomuto předpokladu skutečně
odpovídal, mančaft tažený střídající Novou
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bryskně odpověděly - 3:5. Aby se skóre
okamžitě přehouplo na obě strany ještě
několikrát (6:5, 6:7, 9:8, 11:13). Každopádně se na palubovce odvíjela místo
původně hladké partie napínavá a divácky atraktivní bitva o každý míč v dobré
atmosféře. Favorizované dámy v oranžovém se přitom od poloviny sady stoprocentně zkoncentrovaly, viditelně přešly
do svého herního top módu. A zbytek
střetnutí od stavu 14:15 přesvědčivě
ovládly, čímž si zajistily druhý vítězný bod
v sérii – 18:25 a 1:3.
Statistiky z utkání a ostatní
výsledky najdete na straně 26

„Jeden a půl setu to byl z naší strany výborný, naprosto koncentrovaný výkon bez
chyb. Soupeře jsme dostávali pod velký tlak, ale v koncovce druhé sady naše soustředění opadlo a na začátku třetího setu odešlo úplně, tam jsme se nemohli dlouho
dostat z jednoho postavení. Po dotažení ztráty jsme navíc neuhráli těsný závěr. Naše
nervozita se pak přenesla i do čtvrté sady, dělali jsme nevynucené chyby. Naštěstí se
holkám povedlo vzpamatovat a konec utkání zvládnout opět s přehledem.“

Jiøí TEPLÝ – UP Olomouc

„I druhý finálový zápas ukázal, že Olomouc je herně jinde, než zbytek extraligy. Složitě se
dostává pod tlak na přihrávce, tím pádem to pak má o hodně snadnější v útoku. Hlavně
spolupráce Šáry Kubínové v prvním sledu s Verčou Trnkovou je strašně rychlá i účinná,
skoro vůbec ji nedokážeme bránit. Také v řešení těžkých herních situací je soupeř mnohem lepší, umí si poradit v mezihře a často bodově přecházet z defenzivy do ofenzivy.
Takhle silné, zkušené a sehrané družstvo si přes dílčí potíže utkání pohlídalo.“

Lubomír PETRÁŠ - VK Prostìjov
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pokračoval v herním progresu a z 2:3 obrátil skvělým úsekem při podání další plejerky z lavičky Šmídové až na 13:5, posléze
dokonce 15:6. Ani natolik výrazný náskok
však domácím volejbalistkám pranic nezajistil, neboť zaskočené ženy UP okamžitě
kontrovaly svou vlastní převahou. Natolik
silnou, že brzy srovnaly (17:17), následně
obrátily (18:19). Nicméně houpačka pak
poslala opětovně nahoru krizi překonavší
výběr PV (21:19), který maximálním
nasazením urval dramatickou koncovku
– 25:23 a 1:2.
Horké a spol. vyšel také vstup do čtvrté části (3:1), ale krajské konkurentky

Důstojný úvod měla finálová série volejbalové UNIQA extraligy žen ČR 2018/19. Před diváky zaplněnými ochozy
olomoucké haly UP předcházela samotnému střetnutí
státní hymna České republiky živě zpívaná pozvaným
operním pěvcem. Všichni přítomní samozřejmě povstali
a navzdory jednomu drobnému zakolísání hlasu tenora
šlo o pěkný kulturní zážitek následovaný sportovním.

Finále otevřela zpívaná hymna

Foto: Marek Sonnevend

Foto: Marek Sonnevend

OBRAZEM

Prostějov (son) -Z předkvalifikace mistrovství republiky 2019 ještě volejbalové
mladší žákyně VK Prostějov postoupily
do kvalifikačních bojů. V těch už ale neuspěly a na národní šampionát věkové kategorie U13 se tak nepodívají. Kvalifikaci
letošního MČR absolvovaly mladé Hanačky ve skupině C, kterou hostil Přerov.
Tým vékáčka tam ze sedmi střetnutí třikrát zvítězil a čtyřikrát podlehl, čímž obsadil šesté místo poměrně daleko od tří
postupových pozic. „Naše poslední vystoupení v této sezóně lze hodnotit slovy:
konec dobrý, všechno dobré! Druhý den
turnaje jsme totiž nejprve hladce prohráli
s vítězem skupiny z Břeclavi, ale předvedli slušný volejbal. A na závěr v utkání
o čest jsme porazili rivalky z Přerova 2:1,
holky jsem mohl opět pochválit. Nebýt
zbytečné ztráty ze soboty v podobě tiebreakových zápasů s Českým Krumlovem i Havlíčkovým Brodem to mohlo
být o dvě příčky lepší, ale konečné šesté
místo určitě odpovídá našim současným
možnostem mezi zúčastněnými celky.
Holkám za celou sezónu děkuji, protože
hlavní cíl – naučit se základy šestkového
volejbalu – zvládly na výbornou. Mají na
čem stavět a doufám, že vydrží dobře pracovat i v dalších letech,“ zhodnotil trenér
Jindřich Němeček.
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Prostějov (son) - Jednoznačný průběh
měla baráž o UNIQA extraligu žen ČR
2019/20 mezi volejbalistkami Sokola
Šternberk a Sokola Dobřichovice. V sérii
na tři vítězné duely kraloval poslední celek uplynulého ročníku nejvyšší tuzemské soutěže, který prvoligovým vítězkám
nedal skoro žádnou šanci. Na záchranu
šternberské družstvo mocně zadělalo
dvěma hladkými výhrami doma, kde své
vyzývatelky přesvědčivě smetlo 3:0 (17,
18, 10) a 3:0 (16, 14, 18). Dobřichovický
výběr následně neuspěl ani na svém hřišti, kde sice kousal mnohem víc, ale přesto
si favorizované protivnice odvezly rozhodující výsledek 1:3 (27, -24, -17, -20).
„Na soupeřkách bylo vidět, že doma
hodně chtějí aspoň jedno utkání získat.
Dva sety probíhaly naprosto vyrovnaně,
až potom jsme zápas dostaly pod svou
režii. Máme radost, že celá baráž takhle
dopadla a zachránily jsme extraligu.
A děvčatům z Dobřichovic gratulujeme
k výbornému výkonu,“ shrnula kapitánka Šternberka Veronika Schandlová.
„Škoda absence dvou našich klíčových
hráček, s nimiž by série určitě vypadala
jinak. Blahopřeji soupeři k udržení extraligové soutěže. A doufám, že my si baráž
zopakujeme příští rok,“ řekl trenér poraženého kolektivu Jakub Koloušek.
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Jeho družině teď nezbývá nic jiného,
než na vlastní palubovce Sportovní haly
Univerzity Palackého celé titulové derby
zlatě dorazit. Třetí duel série se hraje
ve středu 24. dubna od 18:00 hodin.
„Samozřejmě bychom rádi sezónu uzavřeli hned na první pokus doma, ale určitě to nebude jednoduché. Nevěřím,
že by to Prostějov už vzdal, naopak si
myslím, že bude hodně kousat. Utkání
zase začne stavem 0:0, nic není rozhodnuto. A jestli chceme i potřetí vyhrát,
musíme do toho dát znovu všechno,“
zdůraznil Teplý.
Téměř sesazeným obhájkyním deseti extraligových primátů v řadě za
sebou naopak zbývá poslední naděje: senzačně vyloupit hřiště sokyň
a finále tím prodloužit do čtvrtého
pokračování, jež by přišlo na řadu
v sobotu 27. dubna od 15:00 hodin
v hale Sportcentra DDM. „V dané
situaci se hůř hledá motivace. A něco
holkám pořád dokola opakovat, to jsou
pak jen takové kecy. Přesto nemůžeme
třetí vzájemný zápas absolvovat se svěšenými hlavami a smíření s tím, že už je
rozhodnuto. To bychom v Olomouci
dostali na dvanáct, třináct a jedenáct
bodů, sezóna by skončila naším fiaskem. Proto je naopak potřeba dál bojovat o každý míč, rvát se o každý set a třeba ještě nějaký urvat. Prostě makat až
do úplného konce, celý ročník uzavřít
co nejlépe to půjde. Potom si můžeme
sezónu zhodnotit a rozebrat, co se povedlo, co ne,“ uvažoval Petráš v nedělně
velikonočním podvečeru.
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Foto: Marek Sonnevend
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MAJÍ SPLNÌNO.
KOUSNOU SE JEŠTÌ?

Zkraje tohoto každotýdenního zamyšlení se ještě vrátím k rozhodující páté bitvě extraligového semifinále Liberec versus Prostějov. Za hostující klub byli pod Ještědem
přítomni kromě samotných hráček a realizačního týmu již pouze tři další lidé z Hané:
řidič autobusu a majitel dopravní společnosti Pulman s.r.o. Tomáš Trunečka i manželé
Zatloukalovi, rodiče první nahrávačky VK Michaely.
Fandili zdatně, za což jim patří velký dík. A navíc prý měli na postupovém vítězství
moravského kolektivu také jednu magickou zásluhu. Jakou? Všichni tři si sedli na stejná
místa, která obsadili šest dní předtím během třetího semifinálového duelu, který prostějovské holky rovněž vyhrály. Pověrčivost se vyplatila, svěřenkyně trenérské dvojice Lubomír Petráš - Lukáš Miček triumfovaly na Dukle znovu a s pomocí hrstečky svých příznivců spočítatelné na prstech jedné ruky dosáhly největšího úspěchu aktuální sezóny.
Tím pádem mají vlastně splněno, jistota druhého stříbra 2018/2019 (po Českém poháru) je šťastná i úlevná zároveň. Neboť představa, že by po případném vypadnutí se Severočeškami měl hluboce zklamaný mančaft okamžitě bojovat o bronz proti nadmíru
nebezpečnému Olympu Praha, nebyla vůbec lákavá. Spíš zneklidňující a hrozící
bramborovým průšvihem. Právě Liberečanky sérii o třetí místo sice zvládly 2:0 na
zápasy, ovšem kde máme jistotu, že by totéž dokázala i naše děvčata?
Naštěstí se nemuselo ve vékáčku nic takového řešit, sladkou odměnou se naopak
stala vytoužená účast ve finále. Tím však pozitiva zatím skončila. Unavené a možná až příliš uspokojené Prostějovanky totiž hladce projely vstupní mač titulové
série v Olomouci, načež v domácí odvetě aspoň částečně vzdorovaly od poloviny
druhého setu. Silné soupeřky jsou samozřejmě vysokými favoritkami, leč přesto
by nebylo vůbec od věci je pořádně potrápit. A cestu za očekávaným zlatem jim
ještě ztížit. Dokážou to Helena Horká a spol? Nebo jim tento soutěžní ročník
skončí už ve středu v hanácké metropoli?

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

bomír Petráš.
Nezbývalo mu, než uznat sílu UP. „Víc
jsme drželi krok pouze ve druhém setu,
konkrétně do stavu 19:19. Ovšem stejně nás pak Olomouc v koncovce přejela. Má kvalitní a zkušený tým, který má
jistou přihrávku, agresivně tlačí servisem
i rychlým útokem, výborně brání. Navíc
si většinou dokáže lépe poradit při dlouhých výměnách díky přesnější mezihře,
méně chybuje. Náš průměrný výkon
tentokrát nemohl na tyhle vysoké parametry stačit,“ analyzoval Petráš.
Situaci před finálovým pokračováním na
vlastním hřišti však přesto neviděl beznadějně. „Musíme do toho dát mnohem
víc, jít do každého balónu na maximum
a hrozně moc bojovat. Po herní stránce
by se muselo sejít hodně různých faktorů, abychom dokázali Olomouc výrazně
potrápit, případně i porazit. Rozhodně
se o to pokusíme, zvláště doma. Jedině
špičkovým výkonem na hranici našich
možností můžeme celou sérii zdramatizovat,“ nadhodil Petráš.
Co říkal ve čtvrtečním večeru směrem
k neděli jeho trenérský protějšek z úpéčka? „I když jsme v prvním vzájemném
utkání pořád vedli a měli vývoj pod
kontrolou, nesmíme Prostějov ani troDruhý finálový díl se více než půldruhé
sady nápadně podobal zahajovacímu
mači. Olomoucké hegemonky opět
suverénně vládly a svou neotřesitelnou
jistotu začaly ztrácet až v závěru dějství
číslo dva. Tam se prostějovský mančaft
i díky prostřídání chytil, aby následně
dokázal získat třetí část. A ve čtvrté vedl
11:10, posléze ještě držel krok 14:15.
Než přišel koncový nápor papírově silnějšího celku, který si odvezl plánované
vítězství 1:3 (-15, -22, 23, -18).

NEDÌLE: DOMA
ÈÁSTEÈNÝ ODPOR

chu podcenit. Dokáže hrát velice dobrý
volejbal, určitě bude ještě dost hrozit,
svou kůži nedá zadarmo. Proto si musíme dát pozor, hrát každý míč naplno
a makat. Celkově si myslím, že finále fanouškům nabízí krásnou atraktivní podívanou. Samozřejmě bych si přál, aby
i další průběh série patřil jasně nám, ale
uvidíme. Tak jednoduché to asi nebude,“ odtušil Jiří Teplý.

www.vecernikpv.cz
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„I druhý finálový zápas ukázal, že Olomouc je herně jinde, než zbytek extraligy.
Složitě se dostává pod tlak na přihrávce,
tím pádem to pak má o hodně snadnější
v útoku. Hlavně spolupráce Šáry Kubínové v prvním sledu s Verčou Trnkovou
je strašně rychlá i účinná, skoro vůbec ji
nedokážeme bránit. Také v řešení těžkých herních situací je soupeř mnohem
lepší, umí si poradit v mezihře a často bodově přecházet z defenzivy do ofenzivy.
Takhle silné, zkušené a sehrané družstvo
si přes dílčí potíže i dnešní utkání pohlídalo,“ konstatoval vyrovnaně slovenský
lodivod VK Lubomír Petráš. „Tentokrát
jsme neměli tak dobrou obranu na síti,
jako ve čtvrtek doma. Naše hra byla od
poloviny druhého setu do půlky čtvrtého taková rozházená, chyběla tam i větší
razance útoku. V tomhle směru se projevila zdravotní absence Andrey Kossányiové, ovšem celkově to holky i přes
problémy zvládly úspěšně. Máme druhý
bod v sérii, což je podstatné,“ oddechl si
kormidelník UP Jiří Teplý.

LIBEREC, PROSTĚJOV Prostějovské volejbalistky to přece jen dokázaly!
Ačkoliv rozhodující pátý zápas semifinálové série UNIQA extraligy žen ČR
2018/19 v Liberci odstartovaly velice
špatně a vcelku hladce prohrály úvodní
set, pak už se pouze zlepšovaly. A úžasným obratem – včetně nesmírně důležitého zvládnutí těsné koncovky třetí
sady – dospěly k postupovému triumfu
3:1!
Sotva střetnutí začalo, už Hanačky ztrácely
5:0. Při podání Holubcové dvakrát zkazily přihrávku, dvakrát byly zablokovány
přímo na zem. A když rychle následovala
další zaváhání, maximálně nastartované
soupeřky utekly na 8:1, později dokonce
14:5. Až poté se mizerně hrající vékáčko
chytilo čtyřbodovou šňůrou při servi-

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 5:0, 8:1, 9:4,
11:4, 14:5, 14:9, 15:12, 18:12, 25:19.
Druhý set: 0:2, 3:3, 3:9, 4:10, 7:10, 9:11,
10:12, 10:15, 11:17, 12:19, 15:21, 15:23,
17:25. Třetí set: 3:4, 5:4, 8:5, 10:7, 10:9,
12:9, 12:15, 13:17, 14:18, 17:18, 20:19,
22:21, 22:23, 23:24, 24:25, 26:25, 26:28.
Čtvrtý set: 0:4, 2:4, 5:5, 7:7, 7:11, 10:11,
11:12, 11:18, 17:23, 17:25.

STAV SÉRIE: 2:3

su Zatloukalové (14:9), celkový projev
týmu náhle šel o dvě stě procent nahoru.
Po bleskovém dotažení na 15:12 to vypadalo hratelně, leč Severočešky vzápětí
získaly tři výměny za sebou (18:12) a tím
zahajovací dějství definitivně zlomily ve
svůj prospěch. V závěru sice zkazily tři podání, ani to však zakřiknutým hostujícím
plejerkám pranic nepomohlo – 25:19
a 1:0.
Za domácí se opět dařilo Šotkovské
s Candrákovou, naopak vůbec prosadit
se přes pozorné bloky nemohla prostějovská kapitánka Horká. Naděje svitla
mančaftu z Moravy zkraje druhé části,
kdy odhodil nervozitu snoubenou s trápením a razantně udeřil. Právě Horká
dobře servírovala, její parťačky perfektně
blokovaly, série šesti bodů v řadě byla na
světě (z 3:3 na 3:9). Dukla kontrovala
vlastním náporem vedoucím ke hbitému
snížení na 9:11, ovšem rozjetý výběr VK
se už nenechal zastavit. Bryskně uprchl
na 12:19, výborně přitom zakončovala
Kojdová a na síti bránila Bezhandolska.
Brzy tudíž došlo k vyrovnání setového
skóre – 17:25 a 1:1.
Hluboko dole se v tu dobu nacházel pro
změnu Liberec, ale začátek třetího dílu
poměr sil na taraflexu také srovnal, posléze otočil. Celek zpod Ještědu znova ucítil
pevnou zem pod nohama a díky účinnému podání + zlepšené defenzivě získal
výhodu (z 3:4 na 8:5). Udržoval ji do pov její prospěch - 5:5. Nicméně úřadující
mistryně republiky se nenechaly rozhodit a o chvíli později vystřihly nový úder
ze 7:7 na 7:11 řízený zejména super bloky.
Sokyně okamžitě oplatily stejnou mincí
(10:11), zase se schylovalo k infarktovým
momentům. Místo toho vytáhla Nová
další várku perfektních podání a její šest
balónů trvající nápor od zadní lajny poslal
hosty do masivního odskočení z 11:12
na 11:18! Postup do finále se ocitl strašně
blízko, načež fantasticky šlapající kolektiv
VK v čele s drtivě útočící Horkou tuhle
šanci suverénně zužitkoval. Dukle již nedovolil přiblížení na méně než šestibodový rozdíl (17:23) a soudný mač uzavřel
symbolicky: působivým blokařským deklem Rutarové – 17:25 a 1:3!
Statistiky z utkání a ostatní
výsledkový servis najdete na straně 44

„Měli jsme špatný vstup do utkání a tím prohráli první set. Pak už byl zápas vyrovnaný, nakonec rozhodl náš lepší útok a úspěšné bloky v rozhodujících fázích
střetnutí. Celá série s Libercem byla velmi vyrovnaná, ostatně jako všechny naše
vzájemné zápasy v sezóně.“

Lubomír PETRÁŠ - VK Prostìjov

„Gratuluji soupeři k postupu, byl v celé sérii o něco lepší a udělal méně chyb. Nás
už teď zajímá boj o třetí místo.“

Libor GÁLÍK – Dukla Liberec
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loviny sady (12:9), než zaznamenaly potřebný progres Petrášovy svěřenkyně. Též
v jejich případě pomohl jak servis (vynikající Kojdové), tak neprostupná zeď na
saku. Světelná tabule po šestibodové sérii
rázem ukazovala 12:15 a holky předváděly výtečný volejbal. Stačil však jeden
zbytečný nedoraz za stavu 14:18, Gálíkovy ovečky tažené Pištělákovou se chytily
a Prostějovanky znejistěly. Další zvrat na
20:19 se zdál míti fatální dopad, leč bojovnice v růžovém se vzchopily - 22:23.
A v dramatické koncovce proměnily svůj
třetí setbol, když mezitím odvrátily jeden
protivnic – 26:28 a 1:2!
Na úsvitu čtvrté edice navíc parádně zaservírovala Nová, hanácká parta tlačila, šla
do trháku 0:4. Jenže slibný náskok se bleskově rozplynul, k čemuž přispělo vzepětí
vojenské ekipy i jedna sporná challenge
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Semifinále 5: postup zrozený ze špatného úvodu

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2018/2019

Žádné překvapení se nekonalo na úvod
finálových bojů v hanácké metropoli,
kde vékáčko hladce podlehlo po vcelku
hladkém vývoji poměrem 3:0 (17, 21,
18). Jednostrannost vstupního duelu
však byla přece jen až moc velká, prostějovské vyzyvatelky si určitě přály vyrovnanější bitvu.
„V podstatě celé utkání jsme neustále
ztráceli a snažili se dotahovat, honit skóre za ocas. Ale pokaždé už bylo pozdě,
soupeř nám vždy znovu odskočil a průběh si hlídal. Pomáhaly mu rozdílové
hráčky, Šára Kubínová na nahrávce plus
Julča Kovářová na liberu. A často bodovala hned trojice Verča Trnková, Gábina
Orvošová, Andy Kossányiová. Proto
vznikl v kvalitě hry mezi domácími
a námi takový rozdíl, neměli jsme skoro
žádnou šanci,“ hodnotil kouč hostů Lu-

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV VTouha volejbalistek VK Prostějov zkomplikovat
konkurentkám z Olomouce jejich očekávanou cestu za mistrovským titulem se ve finále UNIQA extraligy ČR 2018/2019 zatím nenaplňuje. Během dvou dosavadních střetnutí série ztratily ženy UP
pouze jeden set a celé vyvrcholení elitní české soutěže tak směřuje
k nejrychlejšímu možnému vyústění ve prospěch favoritek.

Prostějovské ženy získaly ve dvou utkáních
jedinou sadu a olomoucké rivalky budou
ve středu proměňovat titulový mečbol
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Propastných sedmadvacet procent činil rozdíl v úspěšnosti
přihrávky mezi volejbalistkami
VK a UP ve druhém dílu finálové série UNIQA extraligy. Při
konečném poměru tohoto statistického ukazatele 25:52 procentům mohlo domácí družstvo
těžko získat víc, než jednu sadu.

milujeme
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ÈTVRTEK: ÚPÉÈKO
JASNÌ KRALOVALO

„První utkání finále v Olomouci se nám nepovedlo. Myslím, že na nás trochu dolehla
těžká pětizápasová série s Libercem. Na jejím konci jsme něčeho dosáhly a bylo těžké
se hned dát znovu dohromady fyzicky, ale hlavně psychicky na další boje. Proto jsme
většinu čtvrtečního střetnutí ani moc nevzdorovaly, docela vyrovnaný byl jen druhý set.
A soupeřky měly jasně navrch. Domácí odveta vypadala ze začátku stejně, do půlky
druhé sady jsme se moc nechytaly a protihráčky nás jednoznačně přehrávaly. Potom
však přišlo zlepšení, konečně se podařilo dostat Olomouc víc pod tlak a průběh zápasu
byl vyrovnanější. Šanci jsme držely do poloviny čtvrtého setu, v závěru už se projevila
kvalita UP. Myslím, že děláme, co můžeme. Ale proti tak silnému i kompaktnímu týmu
je to fakt těžké. Vyšší volejbalová úroveň je na olomoucké straně, my přesto musíme ještě
zkusit zabojovat. V neděli jsme ukázaly, že když hrajeme opravdu dobře, tak se i jasný
favorit může dostat do problémů. S tímhle pojedeme ve středu do Olomouce, abychom
tam předvedly co nejlepší výkon. A bez ohledu na okolnosti se rvaly, nechaly na hřišti
všechno, co v nás je.“
Helena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Na první pohled ten rozdíl až praští do
očí. Podle oficiálních údajů pořadatelů
navštívilo úvodní zápas ženského finále extraligy v Olomouci 1500 diváků,
zatímco na druhé utkání titulové série
v Prostějově zavítalo jen 600 fanoušků.
Podle názoru Večerníku, který byl oběma duelům osobně přítomen, tyhle počty úplně nesedí. V hledišti Sportovní
haly Univerzity Palackého mohlo reálně
být okolo tisícovky příznivců, maximálně něco málo přes. Zatímco halu Sportcentra DDM odhadem zaplnilo tak
sedm či osm stovek fandů.
Ani tohle přiblížení skutečnému stavu
věcí však nic nemění na faktu, že v hanácké metropoli nadále je o špičkový
tuzemský volejbal větší zájem veřejnosti, než v Prostějově. Leccos dokládá i to,
že na čtvrteční zájezd do Olomouce se
přihlásilo pouhých devět sympatizantů vékáčka! Naopak úpéčko vypravilo
v neděli do Prostějova fanoušky zcela
zaplněný autobus a jeho pasažéři navíc
vytvářeli kompletní čtyři sety hodně
bouřlivou atmosféru.

Vítìzí i fandové úpéèka

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Ü½NGJ

Nebylo věru lehké vybrat nejlepší prostějovskou plejerku po dvou prohraných finálových duelech. V odvetě kvalitním Heleně Horké a Lucii Nové nevyšlo
úvodní střetnutí v Olomouci, nejčastěji bodující
Petru Kojdovou srážela nižší úspěšnost útoku i špatná přihrávka, solidní Veroniku Bezhandolskou zase
špatné zakončení. A tak volba padla na zkušenou
blokařku Gabrielu Kozmík, která dostala
větší prostor až v domácím souboji a svůj
úsek na hřišti zvládla výborně. Za dva
a půl setu stihla 6 bodů včetně 4 bloků při
ofenzivní úspěšnosti 67 procent a celkové
užitečnosti +5. I díky Gabice byla druhá
polovina sobotní bitvy hodně vyrovnaná.

Gabriela KOZMÍK

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

volejbal

Úterý 23. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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CO JE PODLE JEDNÉ Z PÍSNÍ SKUPINY HORKÝŽE SLÍŽE PRO KAPELU DŮLEŽITÉ?
A) DOBRÝ PARFÉM
B) SILNÝ REFRÉN
C) FANYNEK HARÉM
Své odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.
CZ s heslem „CARODEJNICE“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé
telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v ulici Vápenice.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKA 25. DUBNA, 12.00 hodin.
Druhou pětici výherců zveřejníme v příštím čísle Večerníku.
Správná odpověď na otázku z 1. kola: Jak se jmenuje jedna
z nejznámějších písní kapelyHorkýže Slíže?“ zněla:
A) MALÁ ŽUŽU
V minulém kole správně odpověděli a dvě vstupenky získávají:
Naděžda PARIZOVÁ, Dobromilice * Hana KOMÁRKOVÁ, Rakodavy
* Kateřina KARHANOVÁ, Prostějov * Alena KOČÍ, Sněhotice * Tomáš CHUDÝ, Prostějov . Lístky si výherci mohou vyzvednout v redakci
Večerníku v ulici Vápenice 19, Prostějov.

6287¨l1©27=.$352.2/2=1©

Již příští úterý 30. dubna odstartuje v 16:00 hodin 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 šestnácté 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 sedmnáct hodin vystoupí kapela Premier známá mimo jiné svým hitem Hrobař. V 18:30 bude vyhlášena Miss malá
čarodějnice, od dvaceti hodin to rozbalí 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.
Jestliže odpovíte správně na níže položenou otázku, může se
hned další kvintet z vás těšit ze 2 kusů VOLNÝCH VSTUPENEK.

ČARODĚJNICE
S HORKÝŽE SLÍŽE

CHCETE LÍSTKY NA...?

společnost

PROSTĚJOV Procházka po židovské historii dospěla až na starý židovský hřbitov, kde rostou
stromy a mezi nimi se klikatí
cestičky. Člověk by vlastně ani
na první pohled nepoznal, že
se jednalo o hřbitov, kdyby
nebylo pamětní desky s nápisem „V těchto místech byl
v letech 1801–1908 židovský
hřbitov“.
Na místě starého židovského hřbitova zničeného v průběhu druhé
světové války, kdy náhrobní kameny prodalo město kamenickým firmám nebo soukromníkům, se dnes
rozkládá park a v jeho západní části
parkoviště. Hřbitov byl v roce 2016
prohlášen kulturní památkou. Od
tohoto roku se dosud podařilo nalézt kolem 200 úlomků náhrobků.
Dodnes tam leží v zemi ostatky bezmála dvou tisíc židovských obyvatel
Prostějova. Například Feitha Ehrenstamma, již zmíněného Gideona
Brechera, předci významného filozofa Edmunda Husserla nebo i rabína CVI Jehošuy Horowitze, syna významného moravského zemského
rabína Šmelke Horowitze. Ovšem
hřbitov zrušený v podstatě nebyl.
„Hřbitov, lépe řečeno ti pohřbení, je
dle odhadů památkářů až ze šedesáti
procent původní a nepoškozený, byť
došlo k technickým zásahům kvůli
výstavbě školy, ovšem ty sítě vedou
spíše jen po okraji hřbitova,“ prozradil průvodkyně Jana Gáborová, na

kterou navázal Daniel Polakovič ze
Židovského muzea v Praze, specialista na dějiny českých židů. A kvůli
jisté spojitosti s Prostějovem vybral
příběh významného bratislavského
rabína Chatama Sofera, který pojal
za manželku dceru jednoho prostějovského rabína. Vystavené panely pro nedělní přednášku stručně
přibližovaly osudy pohřbených lidí
nebo i fotky původního hřbitova.
Jedinou trvalou připomínkou bývalého židovského hřbitova je již zmíněný památník. „Vznikl díky Maud
Beerové. Když byla v roce 1997 na

návštěvě v Prostějově, ráda chodila
na místa, kde její předkové žili. Napsala tedy dopis tehdejšímu starostovi, kde zmínila právě tento starý
židovský hřbitov. Bylo by dobré zahrnout židovskou historii všeobecně
ve prospěch turistického ruchu. Na
základě tohoto upozornění a jejího
zájmu o město zde nechali vybudovat ve spolupráci s Židovskou obcí
v Brně tento památník. Ovšem je zde
malá chyba, a to v letopočtu. Není to
datum zániku hřbitova, ovšem označuje konec pohřbívání,“ prozradila
všem přítomným Gáborová.
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PROSTĚJOV Jako poslední zastávka
nedělní procházky byl zvolen nový
židovský hřbitov. Rozkládá se za novobarokní branou, která ovšem není
zcela původní. Na závěr celého programu byli přítomní zpraveni o novém hřbitovu, o způsobu pohřbívání
a uctívání mrtvých, symbolech na
hrobech a nahlédli i do obřadní síně.
„Začalo se zde pohřbívat v roce 1908.
Hřbitov, jak můžete vidět dnes, je původní až na bránu. Celý byl dříve pojatý
v novobarokním stylu, vyšší sloupy, vázy
a nechyběl hebrejský nápis, v překladu
znamenal výrok Ezechiela: Vložil jsem
na vás svého ducha a vy jste ožili. Původní brána se nedochovala kvůli zničení
v období druhé světové války. Průběh
pohřbu byl pod patronací takzvaného
bratrstva Chevra Kadiša. Starali se o vše,
co se týkalo úmrtí. Například finanční
pomoc chudé rodině. Nebožtík byl
posléze umístěn na dřevěná prkna a byl
oblečen do obyčejného rubáše (splývavé
roucho). Dle židovské víry by si měli být
v umírání všichni rovni,“ tak zněla slova
průvodkyně Jany Gáborové.
Jak dále prozradila, pohřbívá se zásadně
do hrobu, nikoliv žehem. Pokud se tak
děje, je to jen a pouze moderna dnešní
doby. Na rozdíl od křesťanství se náhrobek vkládal do nohou, nikoliv k hlavě.
Nyní se už pohřbívá způsobem, který
byl převzatý od křesťanů. Na židovských
hrobech nenajdeme květiny, jelikož na
ně nepatří. Pokud chce žid uctít památku zesnulého, vezme kamínek a vloží ho
na hrob. „Teorie jsou různé. Květiny se
na hroby nedávají z důvodu, že časem
zvadnou. Kdežto kamínek je něco, co
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vydrží věčnost. Tak jakoby měla vydržet
úcta k zesnulému.“
Stěny obřadní síně lemované modlitbami v hebrejštině a původní vybavení
poukazují na to, že se tam stále ještě pohřbívá. Na západní zdi je vyobrazen seznam obětí holocaustu za druhé světové
války. Bezmála 1370 prostějovských židů
bylo odvlečeno do Terezína a později do
Osvětimi, kde byli zavražděni. Vrátila se
opravdu jen hrstka, která by šla spočítat
na prstech dvou rukou. Po přednášce
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vedla cesta k hrobům neznámějších židovských rodin z Prostějova se jmény Altar, Back, Berger, Fleischer, Hirsch, Husserl, Kleiner, Mandl, Pollak, Sborowitz
a dalšími, došlo i na překládání nápisů
z náhrobků z hebrejštiny do češtiny.
„Myslím si, že účast má svoji logiku. Protože ta historie lidi velmi zajímá a je velká
škoda, podle mě až nepochopitelná, že
město historii nevyužívá ve svůj prospěch. Že z toho nevytváří takový pěkný
příběh. V rámci spolku děláme různé
periodické akce, které jsou spojené s židovskou historií. Například se budeme
podílet na čtení jmen obětí holocaustu
a připravujeme výstavu, která by se
zabývala účastí židovských občanů na
odboji za druhé světové války. Osobně
oceňuji jejich přínos pro Prostějov, jelikož oni mají velmi důležitou schopnost.
Historicky totiž rozlišují to, co potřebují
a to co chtějí. V tom dle mého názoru
je jejich kultura neskutečně moudrá
a myslím, že v pozitivním slova smyslu se od nich máme co učit,“ podělil se
o své myšlenky Michal Šmucr, předseda
spolju Hanácký Jeruzalém.
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PROSTĚJOV Jak známo, projekt Brány památek odstartoval již před třemi týdny. Poté, co se všem zájemcům otevřel například Národní dům či
prostějovská radnice, nabídl projekt akci s názvem Prostějov židovský, která se konala předminulý víkend. Večerník v předchozím čísle přinesl
reportáže z počátku nabitého dne, dnes vše zakončujeme přímou zkušeností s procházky po zdejších hřbitovech s historií židovské komunity.
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Ze zvířat se můžete těšit na dravce a sovy, z řemeslných výrobků pak na keramiku, batikovaná trička, korálky, tašky, kovové šperky, košíky
z proutí a mnoho dalšího. Kulturní vložku zajistí hudební vystoupení skupiny Něcomezi.
Tato prostějovsko-brněnská kapela kloubí ve
své tvorbě dravost Severomoravanů, temperament Jihomoravanů a rozvážnost Hanáků. Hudebně inklinuje ke ska, rocku, popu, dechovce, funky, jazzu, popu, reggae, punku a dalším
podobným stylům, takže si jistě každý najde
to své. Na programu dále budou zumba s Darinou, břišní tance Jahanara, žonglování nebo
maňáskové divadlo Sluníčko.
A k jaké příležitosti se taková sláva děje? Den
Země je ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. V Prostějově se jeho slavení stalo již
tradicí a ani letošek není výjimkou.
(tem)

se vydařilo počasí. Jako jeden z mála
ročníků panovalo bezvětří. Většinou
jsme trefili takový den, kdy nám to
odnášelo stan,“ zhodnotil spokojeně
sobotní motoburzu předseda klubu.
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členové klubu jezdíme po ostatních
burzách a jako klub jsme chtěli i svoji burzu, v Prostějově nikdo jiný takovou akci nepořádá. S účastí jsme
dnes velmi spokojeni a jsme rádi, že

PROSTĚJOV Na den 22. dubna připadá nejen Velikonoční pondělí spojené
s mrskáním děvčat, ale také ekologický
svátek Den Země. V Prostějově jeho oslavy
budou ovšem probíhat až v sobotu 27. dubna od 8:00 do 13:00 hodin na náměstí T. G.
Masaryka. Tato akce bude spojená s ekojarmarkem, na němž uvidíte lidová řemesla,
živá zvířata, ochutnáte biopotraviny a zažijete bohatý kulturní program.
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris v Prostějově pořádá ve spolupráci se
Zdravým městem Prostějov tradiční osvětovou akci u příležitosti oslav Den Země spojenou s ekojarmarkem. „Nebude chybět ukázka
lidových řemesel, ochutnávka fair trade kávy
a pokrmů z biopotravin, aktivity pro děti i dospělé, ukázka živých zvířat a bohatý kulturní
program,“ slibují organizátoři.

Vendula PROVAZOVÁ

pro Večerník

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

Oslavte DEN ZEMÌ

parkovat,“ usmál se šéf akce.
Není divu. Davy lidí proudily mezi
prodejci drobných předmětů, jednotlivci se zaujetím nakupovali
sběratelské kousky nebo součástky
pro své automobily, které se už nevyrábí. Někteří dokonce přijeli i se
svými veterány, jež vzbudily značný
zájem přihlížejících. „Je to zaměřené
hlavně na auto-moto a veterány, ale
prodávají se zde i veškeré věci, co
k tomu tak nějak patří. Tím myslím
například různé sběratelské předměty, nářadí, starožitnosti a podobně,“
prozradil Petr Studený.
Na své si opravdu přišel každý,
k mání byly také staré pohlednice,
hračky, různé dózy, bižuterie, v neposlední řadě starobylé dřevěné
dekorace. Podívat se přišli i rodiče
s dětmi, které si možná ani nedokázaly představit, na co se vystavené
exponáty dříve používaly. „Jako

EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

„Kolegyně, kolikátý je to vlastně
ročník?“ ptal se Petr Studený, předseda prostějovského veterán klubu.
Žena vybírající vstupné nevěděla,
odpověděla, že už jich bylo skutečně
moc. Velký zájem o burzu dokládalo množství zúčastněných. „Účast je
tak bohatá, že prodejci, kteří přijeli
mezi posledními, už neměli kde za-

Vendula PROVAZOVÁ

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu
Večerník navštívil další motoristickou burzu pořádanou Hanáckým auto moto veterán klubem
v AČR Prostějov. Prodejci nabízeli nejen velké množství motoristických součástek do veteránů,
ale také helmy, nebo dokonce to,
co vůbec nesouvisí s automobilismem. Na své si tak přišel úplně
každý, kdo na akci vedle držovického marketu Tesco zavítal.
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Kdo z nás si ji čas od času rád nedá, ať už v jakékoliv podobě, formě
či chuti. Obzvlášť pak s přicházejím sluníčkem. Zmrzlina je totiž pokrm nejen chutný, ale i osvěžující. A tak se vyplatí vědět, že Magnum
od Algidy nabízí nejlevněji Albert, legendárního Míšu Penny market
a zmrzlinový kornout Cornetto Algida jsme objevili za nejnižší cenu v
Kauflandu. Ruskou zmrlinu značky Prima mají shodně nejvýhodněji
Albert a Lidl, Mrož hned tři markety (Billa, Kaufland, Tesco) a TwisPřejeme dobrou chuť!
ter od Algidy dokonce čtyři.
Průzkum byl proveden ve středu 17. dubna 2019
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středa 24. dubna: F. Nováka (F. Nováka 3 - 5), Kostelecká 1 – vnitroblok a parkoviště, Kostelecká 2 – vnitroblok,
Kostelecká 3 – vnitroblok, Kostelecká komunikace SSOK - (Přikrylovo nám. – most Hloučela), Martinákova, Martinákova – parkoviště, Martinákova - Kostelecká – chodník, Martinákova – cyklostezka, Kostelecká - cyklostezka
čtvrtek 25. dubna: Pernštýnské nám., Kravařova, Fügnerova, Skálovo nám., Školní, Školní – parkoviště, Školní
– cyklostezka, Šerhovní (Vápenice - Školní), Jiráskovo nám., Smetanovy sady, Kramářská, Blahoslavova komunikace SSOK, Vápenice komunikace SSOK, Blahoslavova vjezd + parkoviště bývalá Skanska, Hlaváčkovo nám.
– cyklostezka a parkoviště Atrium, Přikrylovo nám. (zámek) + cyklostezka
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Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Na Slunci se nachází jen
málo skvrn, nicméně zajímavé útvary nabízí sluneční vrstva chromosféra. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne ve čtvrtek a v pátek od 20:30 do 21:30 hodin. Naši cestu započneme
u planety Mars, potom si prohlédneme některé hezké dvojhvězdy a hvězdoku-py a nakonec se vydáme na výlet
do velmi vzdálených končin vesmíru, do vzdálenosti mnoha desítek miliónů světelných let. Vstupné 40 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „STALO SE NESTALO“. Vstupné děti 20Kč,
dospělí 40Kč.
Ɣ Výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech akcí.
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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/.
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

POZVÁNKY
NA VZDÌLÁVACÍ AKCE

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Pěnčín
Obec: Prostějov
Dne: 7. 5. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin.
Dne: 9. 5. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin.
Vypnutá oblast: část obce Pěnčín: č. p. 241-245 vč. Vypnutá oblast: část ul. Kojetínská - Strojírny
Kostela, 248-253, 1-11, 14, 15, 18.
Prostějov, a.s., INSTA CZ s.r.o., GIENGER, s.r.o.,
Obec: Klopotovice
Melzer, spol. s r.o., GasNet, s.r.o., část ul. Kralická
Dne: 7. 5. 2019 od 7:30 do 14:30 hodin.
- od kruhového objezdu po Peršan, autoservis KráVypnutá oblast: část obce Klopotovice - jednostranně líček, Mechanika Prostějov 97, Peršan, Plyny Jehlář
ulice od č. 28 po č. 18 a 15 dále č. 54 a 47.
s.r.o., Pneuservis Florýk s.r.o, č. 4313, ul. Dolní 115
Obec: Prostějov - Vrahovice
(sběrné suroviny). Odběratelská trafostanice STAST
Dne: 7. 5. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin.
(č. 300121)
Vypnutá oblast: levá strana ul. Prešovská - od novostav- Obec: Prostějov
by RD na parc. č. 626 po č. domu 47, ul. M. Alše od ul. Dne: 10. 5. 2019 od 7:30 do 11:00 hodin.
Prešovská po č. domu 843/56, dále celá ul. Košická.
Vypnutá oblast: celá ulice C. Boudy, A. Fišárka,
Obec: Prostějov - Krasice
B. Dvorského, Zrzavého č. p. 3975, oboustranně J. ŠverDne: 9. 5. 2019 od 7:30 do 11:30 hodin.
my od č. 18 a 19 po č. 33-34, Kpt. O. Jaroše oboustranně
Vypnutá oblast: ul. Západní č. 81-93 vč. OD TEMPO, od č. 18 a 21 po ul. Nerudova, oboustranně ul. Obránců
(býv. Sandra), ul. Moravská celá t. j. s č. 1-12, 13-16, míru od č. 17 a 20 po č. 24.
17-22, 23-28, 30 (MŠ), garáže, kotelna.
Obec: Prostějov
Obec: Kralice na Hané
Dne: 10. 5. 2019 od 12:00 do 14:30 hodin.
Dne: 9. 5. 2019 od 12:00 do 14:30 hodin.
Vypnutá oblast: celá ulice Sladkovského vč. pošty na
Vypnutá oblast: Solární elektrárna Vrahovice a.s.
místním nádraží, Martinákova č. 1-7, Havlíčkova č. 37 Obec: Držovice
53, 30, 32, oboustranně ul. Šafaříkova č. 1 - 33 a č. 2 - 36,
Dne: 10. 5. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin.
celá ul. Daliborka mimo č. 12, oboustranně ul. Rejskova
Vypnutá oblast: celá ul. Svadůvky vč. přilehlých ulic, č. 15 - 45 a č. 16 - 32 + stánek, Hanačka č. 2, Pod KosíOlomoucká č. 246.
řem č. 2 - 20.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie

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
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Je
docela možné, že v následujících
dnech zatoužíte po dalším potomkovi. Pokud máte stálého partnera, nebude to problém. Pokud jste
zrovna sami, vyjděte si do společnosti a seznamte se.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Začnou se vám výrazně zapalovat
lýtka. Nic proti tomu, pokud jste
nezadaní. V tom případě si neklaďte žádné meze a využijete veškerou
fantazii. Určitě naleznete vhodný
protějšek, vždyť se blíží lásky čas.
VODNÁŘI–21.1.až20.2. Konečně se
během dne více usmíváte, než mračíte.
Otázkou je, co způsobilo tuto změnu.
Že by láska? Možné to je, ale v tom případě byste měli začít více jíst, abyste se
tomu druhému nevypařili před očima!
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Utrpíte ztrátu
na majetku, která vás bude hodně
mrzet. Někdo vás totiž okrade a přijdete nejen o peněženku, ale také o
veškeré doklady. Strávíte tak hodně
času na úřadech a budete si muset
půjčit.

nákupní servis
pro vás

LVI – 22. 7. až 22. 8. Konečně budete více s rodinou, která vám poslední dobou vyčítá nezájem a hodně
času stráveného v práci. Najednou
naleznete enormní chuť být se svými nejbližšími a nedávat příčinu k
domácím roztržkám.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Nedáte si
říct a stále budete provokovat své
kolegy v práci. Sami toho moc neporvete, ale druhé si budete dobírat
a obviňovat je z lenosti. Nedivte
se tedy, že se stanete v zaměstnání
hodně neoblíbenými.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Můžete si dovolit investovat více peněz než doposud. Ne že by se z vás přes noc stali boháči, ale nějakou tu korunu dostanete
přidáno od svých nadřízených. První
vyšší výplatu utraťte za hezký výlet.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Vaše partnerské soužití dostane první vážnou
trhlinu, za kterou bude moci nevěra
jednoho z vás. Co se dá dělat, vzít
zpátky to nepůjde. Jenom se snažte
nelhat a zkuste si to s partnerem alespoň vyříkat.

Zmrzlinový kornout Cornetto Algida
120ml

Magnum Algida 120ml

BERANI–21.3.až20.4.Nezkoušejte
naštvat svého nadřízeného! Ten totiž
právě nyní bude mít náladu pod psa
a vůbec by se nevyplatilo jakýmkoliv
způsobem mu zkřížit dráhu. Věnujte
se své práci a nikoho neprovokujte.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Chytili jste
takzvaně druhou mízu a častokrát
se sami přistihnete, že se chováte
jako puberťák. Zároveň se ale dostanete do situace, kdy budete muset
čelit hodně dospělým problémům,
což vás zdrží v rozletu.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Najdete
cennou věc, o které jste si mysleli, že
jste ji dávno ztratili. Ta věc je velice
cenná jen pro vás, protože patří k
vašemu rodu a dědí se z pokolení
na pokolení. Nesnažte se ji zpeněžit,
byla by to škoda.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Poslední dobou se často budíte ze spaní, takže
ráno vstáváte vyčerpaní a bez nálady. Každá rada je drahá, ale určitě
by pomohlo méně stresu přes den.
Nebudete tak muset ponocovat a
přemýšlet o problémech.

Přicházejí dny, kdy každý z Prostějovanů velice rád přijme radu zkušenějších. Většina z nás se totiž dostane do osobních problémů a každá „tichá vrba“ se bude hodit. Půjde jen o to, zda dobře míněné rady
vezmeme vážně a budeme se jimi řídit.
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centra, kde s napětím čekaly na slíbenou autogramiádu. Ještě předtím ale
následovalo společné focení nejen
s hráčkami, ale i s primátorem statutárního města Prostějov Františkem
Jurou a pohárem Fed Cupu. „Děti jsou
rády za každý podpis. I když třeba ještě neví, kdo přesně se jim podepsal,“
sdělila Večerníku učitelka Veronika
Vrbová. Při odchodu dětem zářily oči,
v rukou pevně svíraly kartičky, tenisové míčky a plakáty s autogramy, jako
kdyby si právě odnášely fedcupový
pohár. „Je to první taková akce, které
se účastníme se třídou. Je dobré, že
poznají naše významné sportovkyně.
Já sama se ráda podívám na tenis,“
prozradila učitelka základní školy
E. Valenty Blanka Daňková.
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PROSTĚJOV Během fedcupového
týdne si české fedcupové reprezentantky našly čas i na děti ze škol, které
tak mohly sledovat otevřený trénink
na domácích kurtech. Přítomnost
slavných hráček si užily při následné
autogramiádě. Před Národním tenisovým centrem MORAVA jich čekalo hned několik stovek a jakmile se
otevřely dveře, nedočkavě se všichni
tlačily dovnitř. Bezpečnostní agentura měla co dělat...
Ještě předtím ale děti s napětím sledovaly hru tenistek Markéty Vondroušové, Karolíny Muchové, Marie
Bouzkové, Barbory Krejčíkové či
Lucie Šafářové. Po skončení tréninku se davy malých školáků přesunuly
před budovu Národního tenisového

PROSTĚJOV Rada města Prostějova doporučuje zastupitelům schválit
poskytnutí dotace z rozpočtu města
Prostějova na rok 2019 na podporu
pořádání utkání Fed Cupu mezi Českou republikou a Kanadou. Peníze
organizátorům již odehraného barážového utkání zatím poslány nebyly,
půldruhého milionu korun musí
nejdřív schválit zastupitelé města na
svém zasedání příští úterý 30. dubna.
Milovníci bílého sportu mají za sebou
velikonoční lahůdku. Tou bylo utkání

o udržení v elitní světové skupině Fed
Cupu. České tenistky změřily během
uplynulé soboty a neděle své síly s Kanadou. „Tato zpráva je pro příznivce tenisu
o to zajímavější, že tentokrát se zápas Fed
Cupu odehrál přímo v Prostějově, v našem městě. Jsem rád, že naši diváci měli
možnost vidět nejlepší české hráčky
přímo na kurtu v prestižním mezinárodním klání. A samozřejmě jsme počítali
i s příjezdem fanoušků bílého sportu,“
okomentoval tenisovou akci, kterou by
nyní město rádo dotačně podpořilo, pri-

mátor František Jura.
„Peníze, pokud je zastupitelé odsouhlasí, půjdou konkrétně na ubytování
a stravování, dále na cestovné, propagaci,
marketing, média a pořadatelskou službu,“ konkretizoval dotační směr financí
náměstek primátora Jan Krchňavý s tím,
že členové komise sportovní projednali
žádost formou per rollam a doporučili
ji podpořit v plné výši. „Ano, jedná se
o částku jednoho milionu a pěti set tisíc
korun,“ potvrdil Večerníku náměstek
Krchňavý.
(mik)
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>>> dokončení ze strany 25
Velkých ovací se dočkala i od věrných příznivců, kteří dlouhé
roky objížděli všechny fedcupové duely. Burcovali hráčky
v dramatických bitvách, opakovaně trápili své hlasivky.
„Děkuji fanouškům, byly to úžasné roky, takovou podporu
nemá žádný jiný tým,“ zamávala fandům naposledy z kurtu
bývalá světová pětka.

Během patnácti let odehrála za Českou republiku
devětadvacet zápasů. Byla oporou, velkou hvězdou, současně
zůstala skromnou tenistkou, která vždy udělala maximum
pro týmový úspěch. „Na to, jak dobrá to je hráčka, dokázala
vždy vyjít vstříc i ostatním holkám. V týmu není nikdy jednoduché dohodnout se třeba na trénování na kurtu, místě pro
večeři, ale tohle řešila hrozně pohodově. Lucka i další hráčky
v mém týmu si nikdy nic nesmyslného nevymýšlely a vždy se
podřídily družstvu a pomáhaly jedna druhé,“ ocenil Šafářovou
kapitán týmu Petr Pála.
Lucie Šafářová ještě ale poslední tečku nenapsala. V tomto
týdnu si zahraje na turnaji v německém Stuttgartu čtyřhru.
Dvaatřicetiletá tenistka měla původně startovat i ve
dvouhře, ale účast v kvalifikaci musela vzdát právě kvůli
účasti ve Fed Cupu. Pětinásobná grandslamová vítězka ve
čtyřhře tak bude startovat alespoň v deblu po boku Rusky
Pavljučenkovové. Česko-ruská dvojice vyzve v prvním kole
ukrajinské sestry Kičenokovy.

LOUČENÍ s Lucií

což bylo štěstí, protože to byly vážně
velké rány. Nemělo smysl chodit do
nějaké velké přestřelky. Spíše jsem se
snažila připravit si vítězný úder. Někdy
se vyplatilo počkat, až to sama pokazí.
A tahle taktika fungovala,“ těšilo Vondroušovou.
Česká jednička se druhým bodem postarala o to, že jednak čtvrtá dvouhra
mezi Muchovou a Fernandezovou už
se hrála a pak také, aby do závěrečné
čtyřhry mohla nastoupit loučící se Lucie Šafářová. Prostějovská tenistka a bývalá světová pětka ve dvouhře společně
s Barborou Krejčíkovou udolala dvojici
Dabrowská - Fichmanová a po výhře
si užívala ovací tribun. „Bylo to krásné.
Všem divákům děkuji. Moc si vážím
toho, že jsem mohla mít rozlučku právě
v Prostějově, kde jsem strávila tolik let.
Jsem ráda, že jsem mohla být v novém
týmu, který je budoucností českého
tenisu. Holky jsou výborné, určitě nám
budou dělat radost. Budu vás sledovat,“
loučila se na kurtu Šafářová.
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slaavnosstnní veečeřře v náároddě s hejttmaaneem a prrimáátoorem
m....

„V tomto areálu jsem strávila kus života, od devíti let. Vracím se do důvěrně známých míst a je to příjemné
místo pro rozlučku,“ přiznala jisté
chvění pětinásobná vítězka této týmové soutěže.
Nováčkem v sestavě je olomoucká rodačka Karolína Muchová, která počítá
s tím, se v případě dostatku volného
času spoluhráčky provede městem.
„V plánu je i večeře, vyberu dobrou
restauraci. Je to snadné, holky to tady
neznají,“ poznamenala se smíchem
Muchová.
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Minulé
pondělí 15. dubna přesně v 11:46
hodin vystoupila na perón olomouckého hlavního nádraží z Pendolina
první část fedcupové výprav. Společně s kapitánem Petrem Pálou dorazila z Prahy Lucie Šafářová, těsně před
přijetím u hejtmana Olomouckého
kraje Ladislava Oklešťka se přidala
Karolína Muchová.
„Věřím, že tým uspěje. V Olomouckém kraji Česká republika hrála naposledy v roce 2002. Bylo to v Přerově,
shodou okolností také proti Kanadě.
Náš tým vyhrál 5:0, nebylo by špatné
výsledek zopakovat,“ uvedl Okleštěk.
Nejzkušenější hráčkou výběru je
Lucie Šafářová, která se v Prostějově rozloučí s fedcupovou kariérou.

Fedcupový tým přijel vlakem a byl
'DYGĨWtWpPĨí]DYDOLOWHQLVWN\
u hejtmana
1$'ħ-Ì
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Organizátoøi dìkují
za podporu projektu

Aktuálně 47. hráčka žebříčku WTA
zahájila nedělní program a na kurt šla
s vědomím, že pokud Marinovou porazí, bude rozhodnuto. V rozhodujících
okamžicích si Vondroušová udržela
klidnou hlavu a ve dlouhých výměnách
čekala na chybu soupeřky. Kanadská
tenistka tolik trpělivosti neměla. Hrála
sice velice agresivně, extrémní razanci
úderů ale odpovídal velký počet nevynucených chyb. „Marinová sice hrála
dobře, často však nedokázala trefit kurt,

<¾X÷TGéPÆICNCNQWéGPÊ

„Hodně nám pomohl průběh prvního hracího dne. Holky nepřipustily žádnou komplikaci. Skvěle zahrála Karolína. Nebylo to pro ni jednoduché. Hrála
v soutěži poprvé, navíc doma. Ale ten tlak ustála. Markéta si výborně poradila
s rolí týmové jedničky. Jsem strašně rád, že jsem mohl díky výsledku poslat
na kurt Lucku Šafářovou. Moc jsem si přál, aby to bylo možné a podařilo se.
Celkově si myslím, že utkání s Kanadou mladým hráčkám pomůže. Vyrovnaly se s větším tlakem než na turnajích a to zatím posunulo každého. Karolína
i Markéta půjdou na žebříčku ještě nahoru.“
Petr PÁLA, kapitán fedcupového výběru ČR
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tošní juniorky Australian Open kladla
v prvním setu až nečekaně velký odpor, když ale o tři roky starší Vondroušová odskočila do vedení, zápas už si
bezpečně pohlídala, přestože ve druhé
sadě i ona přišla o svůj servis. Vždy
ale dokázala klopýtnutí napravit.´„Překvapivě jsem nebyla skoro vůbec
nervózní, přišlo to až ke konci prvního
setu, jak se to začalo komplikovat. Ale
ze začátku moc ne. Byl to můj první
zápas na antuce po dlouhé době, takže
jsem ráda, že byl vítězný, ve druhém
setu jsem se cítila opravdu dobře,“ hodnotila své vystoupení Vondroušová.

yy Jak dlouho trvalo, než jste se dostala do tempa?
„Takových patnáct minut. Potřebovala jsem chytnout ten správný rytmus.
Když jsem se rozšvihala, bylo to už
v pohodě.“
yy Co jste říkala na sérii devíti získaných her v řadě?
„Díky antuce se mi dařilo eliminovat
její tvrdý servis. Stačilo udělat tři kro-

PROSTĚJOV Ani jedno podání
při premiéře ve Fed Cupu neztratila Karolína Muchová (na snímku), dcera prostějovského rodáka
Josefa, který byl skvělým ligovým
fotbalistou Sigmy Olomouc. Bratr
Filip je pak součástí jarního kádru
1.SK Prostějov. Skvěle se popasovala z počáteční nervozitou a od stavu
3:3 v první sadě až do konce duelu
získala devět her v řadě a zajistila
týmu první bod. „Lehkou nervozitu jsem před zápasem cítila. Ale
rychle to ze mě spadlo,“ oddechla si
po utkání Muchová.

.DUROtQD0XFKRYi

PROSTĚJOV Roli týmového lídra
zvládla Markéta Vondroušová (na
snímku) na jedničku. Do kabiny
přinesla dva body. Získala i ten rozhodující, který určil vítěze barážového duelu. Česká tenistka mohla
ky dozadu, a pokud netrefila eso, tak třeba vylepené týmové koláže. Já jsem být maximálně spokojená. „Ještě
se mi to dobře returnovalo. Získávala tam byla jako Kill Bill. To se mi líbilo.“ nikdy jsem nezažila pocit vyhrát
jsem její body a nakonec z toho byla
dva body, je to super,“ radovala se
série vyhraných gamů.“
devatenáctiletá tenistka.
yy Vnímala jste atmosféru v hledišti?
yy Do zápasů jste vstupovala v po„Byl to fakt blázinec. Ani jsem neslyzici favoritky. V tom prvním byla
šela kapitána, když jsem si sedla na
vaší soupeřkou teprve šestnáctilavičku. Ale taková podpora fanoušků
letá hráčka. Co jste tomu říkavás žene dopředu a je to super. Mým
la?
osobním fanouškům jsem zamávala
(úsměv) „Že už asi stárnu. Ale
před a po zápase, ale jinak jsem je taky
budu si muset zvykat, že budu
úplně neslyšela. Ale jsem ráda, že dopostupem času mnohem častěji
razila i rodina.“
hrávat i proti mladším. Na okruhu
yy Byli jste jako rodina Hujerose téměř neustále objevují nové talenvých?
tované a mladé holky.“
„Téměř ano. Přišel taťka, mamka, něyy Jak jste se cítila v roli předpoklájací kamarádi, manažer. Brácha stihl
dané tahounky týmu?
alespoň konec zápasu. Bylo nás docela
„Moc jsem si to užila. V týmu byla pohodně.“
hoda, všichni se o nás báječně starali,
yy Jak na vás působilo klima v česnic nám nechybělo. A navíc se mi pokém týmu?
dařilo oba zápasy vyhrát. Lepší to být
„Byly tam pro mě některé nové věci.
nemohlo.“
Většinou to byly takové legrace na
yy Co jste říkala na fanoušky?
uvolnění atmosféry. Je to příjemné,
„Atmosféra byla super, diváci mě
hodně pozitivní. V šatně jsme měly
hnali dopředu. Kanaďanů je tady jen
nám pomáhali, co to šlo.“
yy Jak jste se vyrovnala
s přechodem na antuku?
„Ten je pokaždé těžký. Proto
bylo skvělé, že jsme měly možnost absolvovat několik tréninků. Myslím, že se to vyplatilo.

pár, takže ti moc nejsou slyšet, jenom Byly to pro mě první zápasy na antuČeši. Tak to má v týmové soutěži být.
ce, takže jsem ráda, že jsem si
Reprezentovaly jsme Českou
před turnaji takhle zahrála.“
republiku a fandové
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kompenzovala zbytečnými chybami.
Češka hrála trpělivě od základní čáry,
skvěle se bránila a své údery umisťovala přesně k lajnám. „Pomohla mi hodně chybami, protože je to taková střelkyně. Pálila to zprava, zleva, já jsem se
to snažila držet ve hře. Myslím si, že
jsem měla lepší pohyb než ona, takže
jsem měla možnost měnit tempo,“ radovala se z úspěchu Muchová.
Premiéru v pozici týmové jedničky pak
zvládla Markéta Vondroušová v duelu
s šestnáctiletou Leylah Fernandezovou. Mladá Kanaďanka, finalistka le-
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Zdařilý debut si v sobotu popoledni
odbyla Karolína Muchová. Proti kanadské jedničce Rebecce Marinové
předvedla běhavý, jistý a sebevědomý
výkon, přestože do podobného zápasu nastoupila poprvé v životě. Vítězka
v celém zápase úřadovala na příjmu,
Marinové povolila při servisu uhrát jedinou hru. A přitom vysoká Kanaďanka podávala rychlostí až 190 kilometrů v hodině. Jenže razanci v úderech

&X÷XÊV÷\PÆRTGOKÆT[

PROSTĚJOV V nejkratší možné době ovládly tenistky České republiky fedcupovou baráž proti Kanadě, která se odehrála o velikonočním víkenud 20. a 21. dubna v NTC MORAVA areálu TK Agrofert
v Prostějově. K výhře domácímu týmu stačily první tři dvouhry. Za
rozhodnutého stavu dostala možnost rozloučit se s týmovou soutěží přímo na dvorci Lucie Šafářová. Společně s Barborou Krejčíkovou
přispěla k jednoznačnému vítězství 4:0 na zápasy, když absolvovala
první úspěšnou čtyřhru ve své bohaté kariéře. Po oba dny sledovalo
zápasy zaplněné hlediště, které následně vysloužilo pětinásobné vítězce Fed Cupu dojemnou rozlučku. České hráčky si triumfem zajistily účast v příštím ročníku Fed Cupu 2020, který však pravděpodobně
dozná úpravy herního systému. Večerník sledoval celý fedcupový
týden pěkně podrobně...

„Byl to blázinec,“

PROSTĚOV Ve čtrnácti letech si ještě na fedcupovou premiéru Linda
Fruhvirtová zřejmě nějakou chvíli počká, přesto bude na barážový duel
s Kanadou vzpomínat. Dostala totiž možnost absolvovat přípravu s českým týmem a byla tréninkovou partnerkou domácích tenistek.
„Táta přišel týden před startem fedcupové přípravy ze schůzky a říkal, že jsem
dostala možnost být týden s holkama. Ty společně strávené dny jsou pro mě
nezapomenutelným zážitkem,“ uvedla kmenová hráčka pražské Sparty, která
loni vybojovala pohár na mistrovství Evropy v deblové kategorii do 14 let.
V singlu navíc vyhrála Orange Bowl, kterému se přezdívá mládežnický grandslam. I díky tomu se o ni prali světově proslulí tenisoví agenti, nakonec si ji
však pod svá křídla vzala tuzemská jednička Česká sportovní.
V Prostějově měla napilno především na začátku závěrečného soustředění,
protože hráčky dojížděly do dějiště utkání postupně. Fruhvirtová rozhodně
nezklamala a vysloužila si pochvalu od kapitána Petra Pály. „S Kájou Muchovou odehrála super trénink,“ řekl kapitán Pála.
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mu boxu, ale nejen ony,“ ocenil hlavní trenér mládeže
v BC DTJ Martin Klíč.
Nyní povede trojici svých svěřenců do domácího mistrovství republiky kadetů a kadetek (26. až 28. dubna
ve Společenském domě). „O medaile se porvou Filip

Jílek, Viktor Raškovský i Pavlína Jančiová. Všechny tři se
snažíme co nejlépe připravit a já pevně věřím, že jejich
výkonnost při troše nezbytného štěstí bude stačit na zisk
některéhozcennýchkovů,“uvedlKlíčsměremknadcházejícímu národnímu vrcholu před vlastními fanoušky.
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PROSTĚJOV Spolek Prostějov
olympijský čeká změna stanov. Jejím
cílem bude spravedlivější a přehlednější fungování organizace, která
má na starosti provozování moderní
multifunkční haly v Prostějově. Členy spolku je město Prostějov, tenisový klub a Olomoucký kraj. Právě
hejtmanství úpravu stanov navrhlo.
„Smyslem nových stanov bude narovnání vztahů mezi jednotlivými partnery
tak, aby byly vyvážené. V předsednictví
spolku se například budou jednotliví
partneři střídat, začne Prostějov,“ uvedl
náměstek hejtmana pro sport Petr Vrána.
Prostějovská sportovní hala nabízí vyžití školám, amatérským sportovcům ale
i profesionálním týmům. Zařízení začalo fungovat na konci loňského roku.
„Spolek se zároveň podělí o úhradu
jeho závazků, které nyní činí 19 miliónů. Finanční rozhodnutí nad dvě
stě tisíc korun budou muset nově
vždy schvalovat všichni členové spolku – to je další krok k jeho ještě větší
transparentnosti,“ dodal náměstek
Petr Vrána.
Poslední změnou je přejmenování spolku na výstižnější název Národní sportovní centrum Prostějov. Navrhované
novinky už přijala Rada Olomouckého
kraje, posvětit je musí ještě krajské zastupitelstvo.
(red)
Podrobnější informace vám přineseme v příštím vydání Večerníku

stanovy i název

Prostìjov olympijský
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Už se poměrně dost namluvilo a napsalo o nesmyslném svazovém rozhodnutí měnícím složení juniorské extraligy pro následující ročník. Ano, status hokejové akademie by mohl být do budoucna jednou
z možností, jak pozvednout mládežnický hokej, ale
v tomto kontextu nezúčastněný pozorovatel nabývá
přesvědčení o nepromyšleném, nebo možná naopak záměrně promyšleném tahu, který krom boje
o titul degradoval výsledky dosažené na ledě. A také
jasný signál pro všechny aktéry, že dohodnutá pravidla mohou být změněna mnohem dříve, než byste
se stihli nadát. Výchova kvalitních hokejistů je u nás
dlouhodobě v krizi a jsou nutné změny. Svědčí o tom
až na výjimky tristní výsledky na světových šampionátech, poměrně nízký počet draftovaných hráčů
i počet a význam mladíků v tuzemských soutěžích
dospělých. I díky tomu se stále můžeme kochat uměním JJ a obdivovat jeho schopnosti. Ač věk nezastaví,
stále se udržuje na špici a marně vyhlíží své nástupce.
Ale svazoví činovníci se svými neuváženými kroky
chovají jako sloni v porcelánu. U nás doma se tomu
říkalo bordel na kolečkách.
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Velký náboj dodává všem hokejovým soutěžím
systém play-off. Fotbal něco takového krom pohárových soutěží nezná a je v něm tak nutné podávat
konstantní výkony po celou sezónu, zatímco v hokeji
se dlouho hraje víceméně jen o co nejlepší výchozí
pozici a správné vnitřní rozpoložení pro vrchol veškerého snažení. Názorný příklad nyní předvedla
NHL, v níž Tampa Bay neměla dlouho rovnocenného soupeře, vyrovnala rekord v počtu výher v základní části a vstupovala coby žhavý adept na Stanley
Cup do vyřazovacích bojů. Jenže hned v prvním
kole dostala nařezáno 0:4 na zápasy od Columbusu
a zapsala tak další rekordní zápis, i když zrovna o něj
nestála. A podobně tomu bylo i u nás. Jihlava dlouho
panovala v první lize, aby pak poměrně jasně vypadla
s Kladnem. A naopak neslané nemastné Pardubice,
jasně nejhorší tým extraligy se tak důkladně připravil
na baráž, že nepřipustil ani sebemenší možnost neudržení soutěže. Právě pro tyto případy by extralize
prospěl přímý sestup, ale současně mohou v klíčových bojích vyniknout velikáni jako Rokinek či Sýkora z Pardubic či Jágr s Plekancem na Kladně.

Co se mistrovství republiky kadetů
a kadetek týče, odstartuje v pátečním
dopoledni lékařskými prohlídkami
a oficiálním vážením, úderem pravého poledne přijde na řadu technická
porada s losováním pavouků všech váhových kategorií. Ve 13:45 hodin šampionát otevře slavnostní zahájení a od
dvou hodin odpoledne propuknou
vyřazovací boje prvního kola. Sobota
27. drubna se začátkem ve 13:00 hodin
bude patřit semifinálovým utkáním,
v neděli 28. dubna pak vše vyvrcholí:
nejprve v 9:45 nástupem veškerých
finálových dvojic, následně od 10.00
hodin vlastními finálovými duely.
Každé střetnutí během celého MČR
potrvá 3x2 minuty (s výjimkou předčasného ukončení), bojovat se bude ve
vahách do 44, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60,
63, 66, 70, 75, 80 a nad 80 kilogramů.
„Chci moc poděkovat všem, kteří se na
celé akci jakkoliv podílejí, samozřejmě
také našim partnerům za podporu.
A věřím, že každý, kdo zavítá na Moravskoslezskou ligu mužů i na kadetské
mistrovství republiky, si pořádně užije
krásný box. Fanoušky srdečně zveme,“
uzavřel Petr Novotný.
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proběhly na maximální možné úrovni
jak sportovní, tak organizační. Po minulém MČR jsme od aktérů slyšeli hodně
chvály a rádi bychom totéž zažili i tentokrát,“ pravil Novotný s úsměvem.
Fanouškovsky atraktivní podívanou slibuje zejména bitva MSL coby
nové soutěže dospělé kategorie.
Její úvodní mač přinesl Prostějovu
remízu 6:6 v polských Gliwicích,
nyní doma přivítá Opavu. „Vlastně
půjde o souboj výběrů Jižní Moravy
a Severní Moravy sdružených pod hlavičkou dvou klubů. Přesnou sestavu
ještě dávám dohromady ve spolupráci
s koučem soupeře tak, aby jednotlivé
zápasy v daných váhových kategoriích
měly vyrovnanost i kvalitu, prostě borcům něco daly a příznivci z nich měli
pěkný zážitek. Každopádně by měl nastoupit náš domácí zástupce Pavel Ján,“
prozradil Novotný s tím, že šest střetů
soutěžní bitvy doplní ještě několik
mládežnických a ženských předzápasů. „Konečný výsledek není tak hrozně důležitý, ale každopádně chceme
zvítězit a udělat našim fandům radost,“
pozval někdejší špičkový rohovník
obecenstvo k ringu.

Chvíli to trvalo, ale nyní už mají Jestřábi teoreticky
jasno, s kým se v novém prvoligovém ročníku potkají. A zdá se, že se mohou těšit na dva nováčky.
Leč ani v jednom případě nepůjde zrovna o blízké
destinace. Kladnu se na úkor Chomutova konečně
podařilo vrátit do extraligy a duo Jágr–Plekanec tak
zdárně splnilo svou misi, s níž začalo oblékat dres
Rytířů. A zejména prvně jmenovaný opět zazářil,
ač mu je na vrcholového sportovce neuvěřitelných
sedmačtyřicet let. A aby výjezdů do severozápadních Čech nebylo málo, tak k již jmenovaným Pirátům či tradičním Ústí nad Labem, Litoměřicím
a Kadani přibude ten nejzápadnější hokejový klub
objevující se ve vyšších soutěžích – Sokolov. Na
prostějovský tým tak čeká více než čtyři sta kilometrů dlouhá pouť, kterou naposledy museli jeho
hráči absolvovat před pěti lety. Tehdy se tyto dva
kluby střetly v baráži a i na úkor Baníku se Jestřábi vrátili z první ligy. Otazník ještě může viset nad
budoucností Kadaně, která už loni řešila velké starosti, třeba Šumperku či Hodonínu by první liga
slušela více.

Organizačně aktivní Hanáci se totiž
ujali mistrovství republiky kadetů a kadetek 2019, jež proběhne od pátku 26.
do neděle 28. dubna ve Společenském
domě. Tamtéž se uprostřed mládežnického klání uskuteční v sobotu 27. 4. od
19:00 hodin rovněž zápas 2. kola Moravskoslezské ligy družstev mužů 2019
mezi Jihomoravskou oblastí pod hlavičkou Prostějova a Severomoravskou oblastí zastřešenou klubem z Opavy. „Loni
jsme přesně tímto způsobem udělali
mistrovství školní mládeže společně se
závěrečným extraligovým soubojem
proti Ústí nad Labem. Přišlo docela
hodně diváků, obě akce měly poměrně
velký úspěch. Proto jsme se rozhodli

Marek SONNEVEND

daný model zopakovat v případě kadetského šampionátu vyšperkovaného
bitvou dospělých borců v rámci MSL,“
řekl Večerníku šéf DTJ a hlavní trenér
BC v jedné osobě Petr Novotný.
Veškeré náročné přípravy obou propojených podniků zvládají v trojici
s trenérem prostějovské mládeže Martinem Klíčem a hospodářem détéjéčka
Petrem Sedláčkem. „Je to srovnatelné
s mistrovstvím z minulého roku. Zase
je potřeba všem účastníkům, kterých
bude mezi stovkou a sto padesáti, i jejich doprovodu zajistit ubytování plus
stravování, k tomu je samozřejmě nutné nachystat zázemí v ´Kasku´ od ringu
přes hlediště, ozvučení a osvětlení až po
spoustu dalších nezbytností. Je toho
dost, ale nestěžujeme si, protože jsme
do toho sami šli v zájmu českého boxu,“
zdůraznil Novotný. Během vlastních
třídenních bojů bude pomáhat řada
dalších dobrovolníků, převážně členů
pořádajícího oddílu. „Taky pochopitelně musíme zajistit kvalitního spíkra,
dostatek kvalifikovaných rozhodčích,
lékaře, elektronické zabezpečení a tak
dále. Naší nejvyšší prioritou je, aby šampionát i střetnutí Moravskoslezské ligy

Od pátku do neděle proběhne v „Kasku“ MČR kadetů,
sobotní večer bude patřit mužskému duelu DTJ vs. Opava

PROSTĚJOV Boxerský oddíl BC
DTJ Prostějov uspořádal za poslední rok několik významných akcí
v tomto tradičním bojovém sportu,
například závěr extraligy mužských
družstev, národní šampionát školní mládeže, Hanácký hodový box
včetně mezistátního utkání žen s italským Chieri či tuzemský přebor policistů. Teď přichází další vrchol.

sport

31

Aura dcery prostějovského rodáka
a známého fotbalisty Josefa Muchy nadále stoupá. Dvaadvacetiletá tenistka
nejenže klepe na bránu první světové
stovky, ale o uplynulém víkendu si přímo v Prostějově odbyla reprezentační
debut ve Fed Cupu. A byl vítězný!

KAROLÍNA MUCHOVÁ

Foto: Pavel Lebeda
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Generální manažer
prostějovských Jestřábů
JAROSLAV LUŇÁK neměl
v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník na Vsetín příliš dobrých slov...
ČTĚTE NA STRANĚ 40
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Významné kulaté jubileum oslavil
na Zelený čtvrtek olympijský vítěz
v desetiboji z Barcelony 1992 Robert Změlík. Narodil se 18. dubna
1969 v Prostějově, s rodinou žil
v nedaleké Ivani a s atletikou začínal pod prostějovským klubem.
Dnes je z něj podnikatel.

50
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Tomáš Berdych po 15 letech opustil první stovku světového žebříčku
ATP. Třiatřicetiletý tenista klesl o
další tři pozice na 101. místo. Už o
týden dříve přišel po devíti letech o
post české žebříčkové jedničky, neboť ho předstihl Jiří Veselý.

DEBAKL:

Vyhrát v play off na půdě výše postaveného soupeře má vždy dvojnásobnou cenu a volejbalistkám Prostějova
se to v extraligovém semifinále povedlo hned dvakrát. Pondělní výhra
byla navíc rozhodující!

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku
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„Míša odvedla výborný výkon a zlato vybojovala
naprosto zaslouženě. Jde o další krásný úspěch mladých dívčích nadějí našeho klubu, když loni dosáhla
na republikový primát Magdaléna Vrbová a nedávno
i Barbora Mahrová. Holky dělají čest prostějovské-

PROSTĚJOV Další cenný úspěch do klubové sbírky přidal boxerský oddíl BC DTJ Prostějov.
A to díky talentované rohovnici Michaele Brančíkové, která v Těmicích ovládla mistrovství republiky juniorek 2019! Ve váhové kategorii do 69 kilogramů svedla finálovou bitvu
s Papiernikovou z Mistřína, kterou doslova smetla. Zápas byl předčasně ukončen již v prvním kole r.s.c. a prostějovská vyznavačka tradičního bojového sportu tak suverénně získala
vytoužený titul šampionky ČR v nejvyšší mládežnické kategorii.

Marek SONNEVEND
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tenis

„Získali jsme krásné vítězství nad Kanadou. Úžasné bylo loučení s Luckou
Šafářovou, která toho pro český tenis odvedla strašně moc. A navrch se zápas
hrál v Prostějově. Nic víc jsem si ani nemohl přát. Vše dopadlo naprosto skvěle. Když jsme uvažovali o tom, kde se zápas bude hrát, napadl nás Prostějov.
Díky termínu se nedalo hrát v žádné velké hale, protože byly vyblokované
kvůli hokeji. Víkend na centru Národního sportovního centra Morava ukázal,
že jsme se rozhodli dobře. Uvidíme, co s Fed Cupem bude dál. Rozhodnutí
padne v květnu v Paříži, podle všeho to vypadá, že se soutěž vydá stejným
směrem jako Davis Cup. Existuje možnost, že bychom mohli finálový turnaj
pořádat. Pokud by O2 arena byla k mání, šli bychom do toho.“
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lední hokej

PROSTĚJOV Ze Společenského plesu hokejového SK Prostějov 1913
se začíná stávat příjemná
tradice. Jeho druhý ročník
se bude konat tuto sobotu
27. dubna od 19:00 hodin v prostorách prostějovského Národního domu.
V restauraci secesní památky
v centru Prostějova bude
účastníkům hokejového plesu
hrát živá hudba. Obstará ji
kapela Romantica. V kavárně
se bude podávat občerstvení
ve formě zeleninového baru
a grilovaných kýt, dole ve
vinárně to bude žít hudební
produkcí DJ Pawlla. Bohatý
rumový a koktejlový bar dodá
společnost Catering Servis s. r.
o., nebude chybět ani tombola.
Celý výtěžek z plesu použijí
hokejisté k financování
sportovní přípravy mladých
prostějovských
hráčů.
(kom)
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Nebývalého úspěchu dosáhli hokejisté ročníku 2012 SK Prostějov
191, když na turnaji v Orlové potřetí
v řadě získali zlaté medaile. V sedmi
zápasech ani jednou neprohráli, když
pětkrát slavili vítězství a dvakrát remizovali. Konec března jim tak vyšel
náramně, někteří hráči totiž týden
předtím statečně bojovali v Uherském
Hradišti. Se svými českými protějšky
si svěřenci koučů Otakara Kováře,
Lukáše Duby a Jana Klacla poradili
beze zbytku. Domácí tým smetli 12:1,
Uherský Brod 6:2 a Mladé Draky ze
Šumperka dokonce 16:1. V zápasech
se zahraničními soupeři – z Rakouska, Slovenska, Maďarska a Běloruska
– přišly kromě dvou výher také dvě
remízy. Na celkovém triumfu Hanáků
to ale nic nezměnilo.
„Díky lepšímu vzájemnému utkání
s protivníkem z Běloruska jsme brali
první místo,“ upřesnil jeden z trenérů
Prostějova Lukáš Duba. „Všichni jsme
byli maximálně spokojení. Osobně
jsem byl o to víc, protože jsme na orlovském turnaji ročníku 2012 dosáhli čistého hattricku. Bylo to opravdu super.
V Orlové zvládli organizaci akce na výbornou – na to, že tam startovalo hodně týmů a nehrál jen ročník 2012, ale
i 2011. Byla to naprostá paráda,“ dodal
bývalý prostějovský kapitán spokojeně.
Turnaj v Orlové, ročník 2012,
Bílá skupina, konečné pořadí
1. Prostějov, 12 bodů (59:16), 2.
Dragons (Bělorusko) 12 (83:18), 3.
Budapešť (Maďarsko) 11 (53:27),

Hattrick! Roèník 2012
potøetí za sebou ovládl
turnaj v Orlové

Do Kopřivnice cestovala prostějovská
výprava s žákovskými hokejisty z ročníků 2006 a 2007. Výběr vedený trenéry
Filipem Smejkalem a Adamem Windem se střetl s Černými vlky z Rožnova pod Radhoštěm, Českým Těšínem
a Frýdkem-Místkem. V jejich konkurenci získal druhé místo.
V turnaji se body počítaly za každý
odehraný poločas, na něž se utkání
dělila, a také za doplňkové samostatné nájezdy. Prostějované takto zapsa-

l½NRYVNÙWÙP3URVWÈMRYD
vybojoval v Kopøivnici
støíbro

4. Trenčín (Slovensko) 9 (43:20), 5.
Uherský Brod 6 (29:30), 6. Jun. Capitals (Rakousko) 4 (16:47) 7. Šumperk
2 (10:79), 8. Orlová 0 (5:61).
Výsledkový servis: Orlová – Uherský Brod 1:4, Orlová – Šumperk
2:3, Orlová – Prostějov 1:12, Orlová
– Trenčín 0:10, Orlová – Budapešť
0:15, Orlová – Jun. Capitals 0:4, Orlová – Dragons 1:13, Uherský Brod –
Šumperk 11:2, Uherský Brod – Prostějov 2:6, Uherský Brod – Trenčín 1:2,
Uherský Brod – Budapešť 4:6, Uherský Brod – Jun. Capitals 6:0, Uherský Brod – Dragons 1:13, Prostějov
– Šumperk 16:1, Šumperk – Trenčín
0:14, Šumperk – Budapešť 3:11, Šumperk – Jun. Capitals 1:7, Šumperk –
Dragons 0:18, Prostějov – Trenčín
3:3, Prostějov – Budapešť 4:4, Prostějov – Jun. Capitals 11:0, Prostějov –
Dragons 7:5, Trenčín – Budapešť 2:6,
Trenčín – Jun. Capitals 9:1, Trenčín
– Dragons 3:9, Budapešť – Jun. Capitals 7:2, Budapešť – Dragons 4:12,
Dragons – Jun. Capitals 13:2.

PROSTĚJOV Několik turnajů PŮVODNÍ
na stadionech soupeřů absol- zpravodajství
vovali v nedávné době mladí
prostějovští hokejisté. Na pro Večerník
přelomu března a dubna se Petr
představili v Orlové, pražském KOMÁREK
Edenu a Kopřivnici. Ve dvou
případech se radovali z medaile, mezinárodní akci ve Slezsku
potřetí za sebou vyhráli (ročník 2012), v Kopřivnici skončili druzí
(ročníky 2006 a 2007). Špatně si nevedli ani v hlavním městě,
kde obsadili čtvrtou příčku. O tu se zasloužil ročník 2009.

li sedm bodů a díky lepšímu skóre
oproti Frýdku se umístili na druhé
příčce. Předběhl je pouze Český Těšín. Ten si bodů vysloužil jedenáct.
Z partie s rožnovskými Vlky vytěžili
Hanáci dva body, když druhou část
duelu ovládli 3:0. Ve zbylých dvou
Valachům podlehli 1:2 a 0:1. Proti
pozdějšímu vítězi z Českého Těšína
bodovali pouze v nájezdech (2:1),
zato v zápase s Frýdkem-Místkem zaznamenali plný počet bodů za první
i druhou půli. O majiteli druhého místa muselo v celkovém součtu rozhodnout až skóre. Prostějov v této statistice předčil právě Frýdecko-Místecké,
když vstřelil třináct branek a jen deset
inkasoval. Celek z pomezí Moravy
a Slezska se sice gólově prosadil devatenáctkrát, ale dostal ještě o gól víc.
Rozdíl ve skóre tak měl záporný, a sice
−1. Naopak svěřenci Filipa Smejkala
a Adama Winda operovali s kladným
rozdílem +3 a mohli se těšit ze stříbrných medailí.
Turnaj v Kopřivnici,
konečné pořadí
1. Český Těšín 11 bodů, 2. Prostějov
7, 3. Frýdek-Místek 7, 4. Černí vlci 6.
Výsledkový servis: Černí vlci – Český
Těšín 4:5, 1:4, N 0:1, Černí vlci – Prostějov 2:1, 0:3, N 1:0, Černí vlci – Frýdek-Místek 2:6, 4:1, N 2:3, Český Těšín
– Prostějov 2:0, 1:0, N 1:2, Český Těšín
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Do turnaje O pohár hlavního města
Prahy se zapojil ročník 2009 – neboli čtvrtá třída – SK Prostějov 1913.
V Edenu, který je domovskou půdou
pro pražskou Slavii, se střetl s dalšími šesti oponenty. Pod vedením
trenéra Filipa Smejkala třikrát vyhrál
a ve stejném množství zápasů také
prohrál. V konečném součtu to pro
Hanáky znamenalo čtvrtou pozici.
Z prvního místa se radovali domácí
sešívaní, kteří na akci nenašli přemožitele.
Turnaj v prostorách slávistického
stadionu Eden sliboval mezinárodní
účast. Do hlavního města České republiky totiž přijel i maďarský zástupce
Györ. Prostějov si s netradičním soupeřem jednoznačně poradil a rozstřílel ho
v poměru 13:1. Další vítězství přidali
svěřenci kouče Smejkala proti Berounským Medvědům, zdolali je 6:4, a také
v souboji s Opavou. Se Slezanem dílčím způsobem skoncovali výsledkem
6:1.
Na domácí slávisty si naopak eskáčko
nepřišlo a prohrálo 1:5. Nad jeho síly

¤WYUy½FLVHSÔHGVWDYLOL
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z Edenu odjeli ètvrtí

– Frýdek-Místek 3:0, 0:3, N 2:3, Prostějov – Frýdek-Místek 4:1, 2:0, N 1:2.

PROSTĚJOV Bez podpory jeho společnosti by prostějovský zimní stadion
každoročně neožíval velkou hokejovou událostí. Třídenní turnaj SIDA Cup,
na který se pravidelně sjíždějí týmy z České republiky i ze zahraničí, je výstavním okénkem jeho přízně ledovému sportu. Ředitel jeho generálního a titulárního partnera SIDA s.r.o., Jiří Netušil , je na takovou podporu mládežnického hokeje hrdý. Těší jej, že mladí hráči mají z jednotlivých zápasů tu pravou,
nefalšovanou sportovní radost. Vyzdvihnout nezapomněl ani úsilí organizátorů z řad mládežnického hokejového klubu SK Prostějov 1913.
se SIDA Cup stane takovou stálicí i pro
EXKLUZIVNÍ
mezinárodní mládežnickou hokejovou
rozhovor
scénu a že bude takový zájem o účast na
pro Večerník
něm, a to jak od klubů z České republiky, tak od klubů ze zahraničí. Jestli dobře
Petr
počítám, tak letošní účastí Běloruska,
KOMÁREK
přesněji řečeno běloruského zástupce
yy SIDA Cup letos napsal už svůj 11. v turnaji, se počet zúčastněných zahraročník, o čem to podle vás z dlouho- ničních týmů rozrostl na dvanáct evropdobého hlediska svědčí?
ských zemí a Kanady. Toho si velice vá„Jsem velice rád a hrdý na to, že naše žíme a zavazuje nás to k další podpoře.“
společnost SIDA s.r.o. může dlouho- yy Jak se vám letošní ročník zadobě a pravidelně podporovat volno- mlouval?
časové aktivity mládeže. Prostějovský „Letošní ročník proběhl opět na velmi
mládežnický hokej patří mezi ‚vlajkové vysoké úrovni, a to zejména díky skvělé
lodě’ našeho zájmu, a to zejména z dů- pořadatelské činnosti domácího klubu
vodů finanční náročnosti provozu to- SK Prostějov 1913. Hlavní část celkové
hoto sportu. Skutečně mne před těmi přípravy a samého průběhu turnaje ´odjedenácti lety ani ve snu nenapadlo, že pracoval´ Michal Janeček z SK Prostějov

1913, za což mu patří z mé strany obrovské uznání a poděkování. Nezanedbatelný podíl na bezchybném průběhu mají
samozřejmě i rodiče hráčů a další lidé,
kteří se na pořádání SIDA Cupu 2019
podíleli. Těm také touto cestou děkuji.“
yy Jaký největší zážitek jste si z letošního ročníku odnesl?
„Kromě spokojených ohlasů z řad rodičů a hlavně hráčů, o což nám všem asi
jde především, to byl závěr finálového
utkání mezi slovenskými Novými Zámky a běloruským Minskem. To, co se rozpoutalo po závěrečné siréně na ledě, ten
nefalšovaný proud radosti a štěstí vítěze
turnaje, to je něco, co mě vždycky dostane. Na těch klucích je vidět, jak obrovsky
si váží svého úspěchu v turnaji a jakou
váhu tomu turnaji přisuzují. To je věc,
proč to všichni děláme a zavazuje nás to
k pokračování.“
yy Překvapila vás převaha týmů ze
zahraničí na 11. ročníku turnaje?
„Jak jsem již uvedl, o start na SIDA
Cupu je značný zájem i v zahraničí. Jedná se o velký třídenní turnaj, což vyhovuje hlavně vzdálenějším klubům.“

yy Vybavíte si poslední prostějovský
primát na SIDA Cupu? Co podle vás
chybělo k tomu, aby se domácí celek
stal vítězem turnaje?
„Určitě si rád vzpomenu na první dva
ročníky SIDA Cupu, kdy pod trenérským vedením současného ředitele
turnaje Michala Janečka prostějovští
borci stáli na příčce nejvyšší. Z mé
strany však jde především o to, aby
turnaj proběhl ke spokojenosti všech
zúčastněných týmů a hlavně, aby kluci
hráli hokej.“
yy Kdy se začnete chystat na příští
ročník SIDA Cupu a co všechno budou tyto přípravy obnášet?
„Naše skromné zapojení do samotných příprav turnaje přichází spíše až
na samotný závěr. Hlavní práci vždy
odvádí pořádající klub SK Prostějov
1913. První kontakt mezi námi a SK
Prostějov 1913 pro nový ročník bývá
někdy v listopadu předcházejícího
roku. Pak už to má na svých bedrech
Michal Janeček. My do toho trochu
více vstupujeme až zhruba měsíc před
konáním turnaje.“
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druhé části dominovali 10:4 a tiebreak
rovněž kontrolovali 10:8 – 2:0.
Rozčilení hosté si stěžovali na některé výroky rozhodčích i nepřízeň
štěstěny, která v podobě řady prasátek skutečně přála domácím. Leč
stále hlasitější nářky frustrovaných
hráčů rezervy extraligového oddílu
z jižní Moravy byly plané a k ničemu
jim nepomohly. Prostějovští bojovníci se naopak soustředili sami
na sebe, na své maximální nasazení i kvalitu vlastních výkonů. Což
mnohdy těsné mače rozhodovalo.
Ukázkovým příkladem se staly obě
trojice. Nejprve Klaudy – Svoboda
- Martin Deutsch v nejvypjatějším
utkání ze všech uspěli 10:9, 9:10,
10:8 (3:0), vzápětí sourozenci Pírkovi doplnění Janem Valentou statečně
otočili nepříznivý průběh na 9:10,

6:0

10:5 a 10:9 – 4:0. Klíčovou roli přitom
dvakrát sehrál nejen nohejbalový um,
ale také pevnější nervy v tiebreacích.
Totéž platilo pro plonkovou dvojici
Petr Deutsch - Valenta, kterou nepoložil ani trochu zbytečně ztracený
druhý set z neproměněných mečbolů. Chlapi chvilkové zklamání rychle setřepali, aby stěžejní třetí dějství
ubojovali k celkovému skóre 10:4,
9:10, 10:9 – 5:0. Při absenci obvyklé
singlové jedničky Tomáše Roby šel do
zápasu jednotlivců Lukáš Pírek, jenž
si proti Bolelouckému vybral v obou
sadách slabší momenty. Napoprvé
ovšem zvrátil menší ztrátu vcelku hravě 10:6 a ve druhém dílu symbolicky
zatloukl poslední hřebík do modřické <MWwGPÚ.CFKUNCX2ÊTGM XRTCXQ UVCTQ
rakve tím, že si poradil i s krajně nepří- PQX¾ QRQTC RTQUV÷LQXUMÚEJ PQJGLDCNKU
jemným stavem 4:8. Dál trpělivě dřel, Vč X R÷MPÆO UQWDQLK PC UÊVK U OQFąKE
přestal chybovat. A obratem na 10:9 MÚORTQVKJT¾éGO
Foto: Marek Sonnevend
přidal rozhodující šestý bod zdánlivě
suverénního výsledku 6:0, který však Statistiky z utkání, ostatní výsledpremianty stál hromadu tvrdé, poctivě ky a průběžnou tabulku najdete na
odfárané práce.
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Pozápasové hodnocení trenéra
„Byl to mnohem těžší zápas, než napovídá celkový výsledek 6:0. V podstatě všechna jednotlivá utkání se vyznačovala vyrovnaností, některá více a jiná trochu méně. Ostatně čtyři
ze šesti duelů šly až do tiebreaku, řada setů končila nejtěsnějším skóre 10:9, případně 10:8.
Tím cennější je, jakým způsobem jsme nelehké střetnutí proti nebezpečnému soupeři zvládli. Kluci zahráli výborně, i když se nevyhnuli slabším okamžikům včetně chyb. Vždycky
se ale z těchhle zaváhání dokázali opět zvednout a pokaždé to dotáhli k vítězství. Jak nohejbalovou kvalitou, tak velkou bojovností, maximálním chtěním a týmovou soudržností.
Díky tomu i pevným nervům jsme uhráli veškeré těsné koncovky. Pochválit zaslouží
úplně všichni hráči bez výjimky, v mančaftu teď po zimních změnách a vydařeném startu
do sezóny panuje super atmosféra. Musíme však zůstat nohama pevně na zemi, aby euforie nebylo zase až moc. Je potřeba dál jít zápas od zápasu, v každém se snažit zabodovat. Zapomenout nesmím ještě na fanoušky, kteří zaplnili celou naši zrekonstruovanou
tribunu a k vysoké výhře nám svým povzbuzováním také hodně pomohli.“

Richard BENEŠ - TJ Sokol I Prostìjov:

„Já jsem v mančaftu nebyl nějakých pět let, starší brácha Laďa ještě
mnohem déle, snad patnáct roků.
A důvod našeho návratu? Pan trenér
Beneš nás už v minulosti několikrát
oslovil, jestli bychom to nechtěli za
Prostějov v první lize zkusit, a my
jsme se letos v zimě rozhodli, že to
zkusíme. Začali jsme chodit na tréninky, bavily nás, do mužstva jsme
zapadli. A proto jsme si řekli, že do
toho půjdeme.“
ƔƔ Zatím válíte vy dva i celý obměněný kolektiv, po třech kolech
máte tři vítězství a vedete tabulku.
Co na to říkáte?
„Je to paráda, pocity jsou úžasné!
S bráchou jsme doteď vyhráli všech-

KOSTELEC NA HANÉ Jarní část druholigové soutěže nevycházela házenkářůmTJ Sokol Kostelec na Hané
HK delší dobu nijak dobře. Herně ani
výsledkově. Až v posledním kole
před třítýdenní pauzou skvěle otočili těžkou bitvu s Ivančicemi, načež
v dohrávce hladce vyřídili Dolní
Cerekev. A šest bodů získaných ze
sedmi střetnutí je přece jen lepší bilance než pouhé dva bodíky z pěti
duelů před těmito domácími trium- /KNCP8CTJCNÊM XNGXQ UVTGPÆTUMÚOMQNGIQW&CXKFGOiGXéÊMGO Foto: Marek Sonnevend
fy. Po smetení Cerekve jsme trochu
vyzpovídali kosteleckého kouče stojí mnohem větší měrou než dřív, ti ticky měli pokaždé zdolat. Všechno je
nejmladší postupně dostávají víc zápa- o procesu postupného získávání zkušeMilana Varhalíka (na snímku).
sového prostoru. A všichni kluci si na ností, které kluci později zúročí, a tahle
své nové role musí zvyknout, srovnat si dlouhodobá práce může v budoucnu
EXKLUZIVNÍ
to v hlavách. Těší mě, že poslední dobou přinést ovoce.“
rozhovor
se do toho všichni dostávají. Například ƔƔ A zvládnete se tedy posunout
pro Večerník
Vojta Pospíšil – věkem ještě doroste- v konečném pořadí o jednu či dvě
nec – zapadl do kolektivu velice rychle pozice nahoru?
Marek
a v áčku se hned chytil.“
„Já bych tohle až tak neřešil. Na jednu
SONNEVEND
ƔƔ V tabulce držíte šestou příčku, stranu určitě platí touha skončit co
ƔƔ Jste rád a klidnější za vylepšení ještě můžete zaútočit o něco výš. nejlépe, i proto vlastně sport děláme.
bilance odvetné části soutěže?
Nakolik je tohle pro vás důležité?
Na stranu druhou vidím jako mno„Tohle se těžko hodnotí, roli hraje straš- „Posunout se nahoru bych já samo- hem důležitější, než jestli budeme
ně moc různých faktorů. Určitě nám zřejmě chtěl, klidně až na první místo. šestí, pátí nebo čtvrtí, jinou věc. Aby
pomohlo, že jsme na tom poslední (smích) Jedna věc je však chtít a druhá se na naši házenou dalo dívat a měla
dobou už líp zdravotně a také časově věc je realita. My máme mančaft schop- nějakou kvalitu i aspekty, na kterých
ohledně tréninkové docházky, týmová ný potrápit ve druhé lize kohokoliv včet- se dá pracovat dále. Pokud našim
chemie si víc sedla. Pokud uděláme ně soupeřů z nejvyšších pozic, většinu fanouškům děláme aspoň trochu ranějaký zásah do mužstva na hřišti, není jsme aspoň jednou dokázali porazit. Na dost, je to fajn. A za nejvíc podstatné
to již tak citelné. Každopádně všechno druhou stranu nám chybí větší stabilita považuji, aby kluci na sobě makali,
chce svůj čas, omlazený mančaft jej a dost bodů jsme tak rozdali papírově bavilo je to, dokázali se postupně
potřebuje. Na některých klucích to teď slabším protivníkům, které jsme teore- zlepšovat.“
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„Jo, byl to hodně vyrovnaný zápas.
K tak jasnému vítězství nám pomohlo, že jsme zvládli všechny čtyři
třetí sety a dokázali získat většinu
nejtěsnějších koncovek 10:9 ve svůj
prospěch. Šest nula je po takovém
průběhu krásných, ale jak říkám, nešlo o nic jasného.“
ƔƔ Co rozhodovalo, že jste veškeré vypjaté závěry urvali vy a nikoliv protivník?
„Asi pevnější nervy, bojovnost, někdy štěstí a určitě výborná podpora
diváků, ta ze všeho nejvíc. Fanouškům za pomoc hodně děkujeme.“
Marek SONNEVEND ƔƔ
S bratrem jste se vrátili do
ƔƔ Výsledek 6:0 asi úplně neodpo- týmu Sokola I po mnoha letech.
vídá dění na kurtu, že?
Proč?

PROSTĚJOV Výrazné posílení
nohejbalového TJ Sokol I znamenal zimní návrat bratrů Ladislava
a Lukáše Pírkových. Odchovanci
prostějovského oddílu obráželi řadu
posledních let pouze turnaje neregistrovaných, až pro aktuální sezónu
vyslyšeli volání trenéra Beneše po
opětovném zapojení do prvoligového mužstva. Tomu se s nimi v sestavě
daří skvěle, obměněný tým včetně
Pírků jen vítězí. A mladší Lukáš (na
snímku) po smetení Modřic B se
s námi podělil o své pocity.

Foto: Marek Sonnevend

ƔƔ Momentálně ale soutěž
vedete. Nebude složité
nepodléhat přehnané
euforii?
„Věřím, že ne. Musíme zůstat nohama na
zemi a dál jít zápas
od zápasu, hned ten
příští v Českém Brodě bude hodně těžký.
Hlavní je jedna věc,
kterou nám
pořád opakuje kouč
Beneš:
bojovat!
Nechat
na hřišti
pokaždé
všechno, dát do
hry srdce a duši, nikdy nic
nevzdávat. Což se nám zatím daří, proto vyhráváme.
Snad pohoda vydrží.“

Pojďme si tedy nejprve připomenout aktuální pořadí v tabulce:
1. Bohunice 30, 2. Telnice 28, 3.
Ivančice 26, 4. Velké Meziříčí 24, 5.
Kuřim 23, 6. Kostelec 21, 7. Olomouc 15, 8. Prostějov 14, 9. Brno B
10, 10. Maloměřice B 9, 11. Juliánov
8, 12. Dolní Cerekev 8.
Házenkáři TJ Sokol Kostelec na
Hané HK mají ve zbytku ročníku
následující zápasový program: neděle 28. dubna venku Telnice (17:00
hodin), neděle 5. května doma Juliánov (10:30 hodin), neděle 12. květ-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Závěrečná čtyři
dějství zbývají odehrát po delší
přestávce ze 2. ligy v házené mužů
ČR 2018/2019. Oba kluboví
zástupci našeho regionu v jihomoravské skupině této soutěže
logicky chtějí sezónu zakončit co
nejúspěšnějším způsobem, čímž
by ještě mohli vylepšit své současné postavení.

na venku Prostějov (16:00 hodin)
a neděle 19. května doma Brno B
(10:30 hodin).
Bodovat na horké telnické půdě
u možná největšího favorita bude
složité, naopak porazit ve vlastní hale
předposlední Juliánov by měla být
povinnost. Okresní derby borci Sokola za uplynulá léta převážně zvládali a v případě brněnského béčka
může záležet, s kolika extraligovými
posilami dorazí.
Každopádně v silách lepšícího se
výběru hákáčka rozhodně je navýšit současné konto až o šest dalších
bodů, čímž by se dalo posunout ze
stávající šesté pozice alespoň o jednu příčku výš. Dolů svěřenci Milana
Varhalíka a Davida Ševčíka (téměř)
jistě neklesnou.
Házenkáře TJ Sokol II Prostějov
ještě čeká tento rozpis utkání:
sobota 27. dubna venku Olomouc
(18:00 hodin), neděle 5. května
doma Telnice (16:00 hodin), neděle 12. května doma Kostelec

(16:00 hodin) a sobota 18. května
venku Dolní Cerekev (17:00 hodin).
V ideálním případě by mančaft
„dvojky“ rád poskočil z momentálního osmého místa na sedmé,
k čemuž bude klíčové zvládnout
krajský střet v hanácké metropoli,
neboť právě olomoucký celek daný
post zatím drží. Proti Telnici půjde
o nadmíru těžkou fušku, zatímco
s nedalekým kosteleckým rivalem
není vyloučeno výsledkové překvapení. Na hřiště družstva uzavírajícího tabulku by se pak mělo jet pro
vítězství.
Prostějovští chlapci každopádně
mohou urvat klidně i výživný bodový půltucet (či dokonce ještě
víc?), stejně tak ale teoreticky existuje rovněž nulová varianta za krajně
nepříznivé konstelace. Ani při jejím
naplnění by však už neměl hrozit
sestup do nižší soutěže, který potká
maximálně dva nejhorší kolektivy
druholigové grupy JM.

Kostelečtí skončí nejhůř šestí, Prostějovští už nespadnou
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ny dvojky a ztratili jedinou trojku
v Přerově, perfektně se daří i celému
mančaftu. Mít plný počet šesti bodů
ze tří zápasů je super.“
ƔƔ Vy osobně jste si dnes bilanci
ještě vylepšil o vítězný singl. Jaký
byl?
„Chyběl Tom Roba, který normálně
singly hraje, a trenér dal důvěru mně.
Po pravdě se mi hrálo docela těžko,
hlavně ze začátku jsem byl nervózní.
Chtěl jsem totiž celé utkání ukončit,
aby se nějak nedramatizovalo, a tím
dostal sám sebe pod tlak. Naštěstí se
mi povedlo oba sety otočit, ten druhý dokonce ze stavu 4:8. Podstatné
bylo nekazit, udržet balón ve hře.
A chyby pak dělal soupeř.“
ƔƔ Na co může Prostějov v tomhle prvoligovém ročníku mít?
„Myslím, že bychom se mohli pohybovat v horní polovině tabulky, to znamená do čtvrtého místa. Určitě chceme postoupit do play off, minimálně
do předkola. A když všechno půjde
dobře, zahrát si aspoň semifinále.“

Lukáš Pírek: „Hlavní je pořád bojovat,
nic nevzdávat a dávat do hry srdce i duši“

Přitom samotný zápas vůbec nebyl
tak jednoznačný, většina jednotlivých
střetnutí naopak nepostrádala vyrovnanost i dramatičnost. Těžký boj
odstartovala hned úvodní dvojice,
kde bratři Ladislav a Lukáš Pírkové
přemohli Gürtlera s Konupkou díky
zvládnutým závěrům obou setů dvakrát 10:8 – 1:0. Ještě náročnější byly
druhé dvojky, neboť Jakub Klaudy
s Tomášem Svobodou ztratili proti
deblu Halva - Novotný vstupní sadu
8:10. Potom se však parádně zvedli, ve

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Nohejbalová pohádka mužstvaTJ Sokol I Prostějov
v nedávno zahájené nové sezóně pokračuje. Po dvou předchozích vítězstvích totiž Hanáci úspěšně zvládli také duel 3. kola 1.
ligy mužů ČR 2019 a celek MNK Silnice Group Modřice B navíc
doma rozsekali nejvýraznějším možným rozdílem 6:0. Jindy
nebezpečnému protivníkovi tak zazpíval pověstný kanár, zatímco skvěle hrající borci „jedničky“ pronikli i díky suverénnímu triumfu do čela druhé nejvyšší české soutěže!

a ujali se VEDENÍ V PRVNÍ LIZE družstev!

Nohejbalisté nadělili „béčku“ Modřic kanára

Úterý 23. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

rozhovor Večerníku

milujeme vecerník
á

Úterý 23. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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yy Máme za sebou další ročník a na semifinále první
ligy to ani letos nestačilo. Můžete být i tak
s konečným výsledkem spokojen?
„Rozhodně můj
cíl splněn nebyl.
Porvali jsme se
o něj ale se ctí a za
předvedené výkony ve čtvrtfinále se
v žádném případě
stydět nemusíme.“
yy V jednu chvíli
hrozilo, že se do
čtvrtfinále neprobojujete. Připouštěl jste
si i tuto variantu?

Jiří
MOŽNÝ

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Bylo to drama až do
nejzazšího konce, ale nakonec to
opět nevyšlo. Šéf Jestřábů Jaroslav
Luňák (na snímku) investoval do
týmu před startem ročníku spoustu financí i energie, aby se už konečně podařilo projít alespoň do
semifinále play-off první ligy, leč
i tentokrát tahal za delší konec
soupeř. Po předešlých nezdarech
se Slavií Praha, Přerovem a Kladnem vystavil Prostějovu čtvrtfinálovou stopku Vsetín. Při pohledu
na konečný výsledek tak u nejvyššího muže prostějovského hokeje
zavládlo zklamání a nespokojenost, současně však neztrácí víru,
že přepracovaný tým na vysněnou
metu dosáhne už příště.

„Hlavním problémem našeho týmu
byla zranění, která se nevyhnula
žádnému z našich klíčových hráčů,
ať to byl Divíšek, Nouza, Račuk,
nebo Žálčík. Varianta nepostupu
neexistovala a nikdy jsem si ji nepřipouštěl. Tým, který jsme složili, měl
skutečně minimálně na semifinále
dosáhnout.“
yy Nelze i vzhledem k urputným
bojům o elitní osmičku a sérii zranění považovat samo čtvrtfinále
za úspěch?
„Ne! Naším cílem bylo jednoznačně
semifinále.“
yy Ve čtvrtfinále jste narazili na
Vsetín. Dá se říci, že jste si tohoto soupeře vzhledem k cestování
i kvalitě přáli z nabízené čtveřice
nejvíce?
„Soupeře jsme si nevybírali a musím říct, že Vsetín náš oblíbený
soupeř vůbec není. Je to tým, který
podává protesty, jimiž se snaží zvrátit výsledek prohraných zápasů. Je
to klub, který neumí zajistit bezpečnost hráčů a realizačního týmu na
svém stadionu, přičemž považuje za

handicapem, někteří hráči hrát nemohli vůbec. Kdybychom byli zdraví, tak pevně věřím, že bychom tuto
sérii zvládli.“
yy Jak osobně jste toto play-off
prožíval? Cítil jste, že teď byl postup zatím nejblíže?
„Papírově jsme byli skutečně nejblíže za těch již sedm let, co hokej
v Prostějově dělám. Prožívám to
hodně, ale já nemám jen hokej, tak
hodinu po zápase jsem již zase musel spíš řešit pracovní povinnosti.“
yy V čem zatím Jestřábi za těmi
nejlepšími celky zaostávají?
„Tak to asi není moc těžká otázka
– prostě máme více těch pomalejších a techničtějších hráčů než těch
hodně bruslivých. A trend dnes

Čápa, Žálčíka. Splnili svou úlohu
a máte o ně i dále zájem?
„Z výše jmenovaných jednoznačně svoji roli splnil Marek Račuk, se
kterým jsme podepsali smlouvu na
další tři roky. Pokud na sobě bude
pracovat, tak bude určitě patřit k nejlepším hráčům Chance ligy a rozhodně by to měl být budoucí tahoun
Prostějova. Ostatní hráči měli výkony střídavé.“
yy Naplnili celkově zamýšlení tahouni roli v týmu a byli takovými
oporami, jak jste očekávali?
„Jak jsem již řekl, Marek Račuk rozhodně ano. Dále Tomáš Divíšek,
který bohužel posledních dvacet
zápasů a celé play-off hrál ve velkých
bolestech, Tomáš Nouza taktéž až

stějova. Pokud prokáží svoji výkonnost, šanci samozřejmě dostanou.“
yy Rýsuje se i nějaký zásah do realizačního týmu?
„Ano, i zde budou změny. Rozhodně
se však netýkají osoby Jirky Vykoukala. S Jirkou připravujeme složení
týmu pro novou sezónu a pevně věřím, že ho postavíme dobře.“
yy Jaké jsou vaše cíle pro nadcházející nesoutěžní období?
„Moje cíle zůstávají stále stejné –
tedy konečně se posunout o krok
dál. A tím již nic jiného než semifinále být nemůže.“
yy Chystáte se v roli diváka na
blížící se mistrovství světa, nebo
si chcete spíše od hokeje odpočinout?
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k tomu vysokému bruslení skutečně hodně spěje.“
yy Jaké budou nejbližší týdny
a měsíce aneb co se nyní bude kolem Jestřábů dít?
„My stále ještě trénujeme – tedy
aspoň někteří hráči. Základní osu
pro příští rok již máme podepsanou a samozřejmě jednáme o nových jménech a doufám, že i posilách.“
yy Před sezónou a v jejím
průběhu jste přivedli
například Račuka,
Žovince, Havlíka,

JAROSLAV LUŇÁK

vizitka

„Vzhledem k tomu, že se u nás přes
celý rok řeší jen práce nebo hokej,
tak se určitě podívám na nějaký
zápas v televizi, ale rozhodně se
nebudu účastnit mistrovství světa
nebo třeba finále extraligy osobně.
Skutečně musím aspoň na část roku
hokej trochu upozadit.“
yy Jak hodnotíte aktuální úroveň
spolupráce s městem i krajem?
„Chtěl bych za sebe osobně moc
poděkovat statutárnímu městu
Prostějov a Olomouckému kraji za
podporu, kterou hokejovému klubu
poskytují. Bez ní bychom nemohli
tento nejoblíbenější prostějovský
sport provozovat na aktuální úrovni. Zvláštní poděkování pak patří
primátorovi Františku Jurovi a prvnímu náměstkovi Jiřímu Pospíšilovi,
kteří jsou ochotni potřebám hokeje
v Prostějově naslouchat a vnímat
úsilí, s jakým klub vedeme ke zdravé prosperitě a sportovním výsledkům.“

✓ narodil se 4. října 1960 v Olomouci
✓ generální manažer „A“-týmu LHK Jestřábi
Prostějov, jednatel subjektu „LHK Jestřábi
Prostějov A - team s.r.o.“ a předseda
subjektu „LHK Jestřábi Prostějov, spolek“
✓ do zdejšího a v té době druholigového klubu vstoupil na jaře 2013,
okamžitě inicioval návrat do první ligy, v němž tým dosáhl třikrát
na čtvrtfinále a jednou na předkolo play-off
✓ od revoluce se věnuje podnikání a vlastní dnes nejstarší cyklistickou
firmu v České republice, obchoduje rovněž s elektronickými
cigaretami a elektronikou
zajímavost: vystudoval pedagogickou fakultu,
obory tělesná výchova a zeměpis

do svého zranění, pak se mu již do
jeho standardní formy vrátit nepodařilo, Lukáš Žalčík do své nemoci,
pak již to nebyl ten Lukáš, kterého
jsme zde chtěli mít.“
yy Jaké jsou vaše představy o podobě kádru pro příští sezónu?
K jak velké obměně byste chtěl
sáhnout?
„Kádr byl nejdražší, který kdy v Prostějově za mě hrál, a cíl nesplnil.
Změny budou velké, stejně jako
v Jihlavě, Vsetíně, Českých Budějovicích, prostě v týmech s ambicemi.
Kdo zůstane na sto procent, to jsou
Marek Račuk, Tomáš Divíšek, Tomáš Nouza, Václav Meidl, Petr Krejčí, Jakub Neužil. S ostatními hráči
buďto jednáme, nebo o jejich služby pro nastávající sezónu nemáme
zájem. Již máme domluvena nová
jména, ale ta budeme zveřejňovat až
po prvním květnu. V každém případě budu rád, když se budou moci do
týmu začlenit další odchovanci Pro-

Změny před novou sezónou budou
v kádru i v realizačním týmu. Rozhodně
se však netýkají osoby Jirky Vykoukala.
Moje cíle zůstávají stále stejné, tedy
konečně se posunout o ten krok dál...

normální, že jsou vyslanci hostí poléváni při příchodu či odchodu do
šaten pivem. Je to oddíl, který nectí
pravidla, že se s hráči pod smlouvou
nejedná, a v neposlední řadě je to
tým, který si o sobě myslí, že je něco
víc než ostatní, a to není pravda...“
yy Série byla ve výsledku velice
vyrovnaná a nakonec dospěla
až do sedmého zápasu. Co Jestřábům podle vás chybělo tentokrát?
„Myslím si, že celou sérii rozhodl
druhý zápas, kdy jsme v prodloužení
neproměnili Marem Račukem vyloženou šanci a z protiútoku inkasovali. Jinak rozhodlo hlavně to, že naši
klíčoví hráči hráli celé play-off pod
injekcemi, a tak s poměrně velkým

Generální manažer Jestřábů Jaroslav Luňák
o uplynulé sezóně i změnách v kádru
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PROSTĚJOV Alois Mačák. Bývalý
prostějovský hokejista, regionální
patriot a také významná osobnost,
která každoročně zaštítí prestižní
mezinárodní turnaj v ledním hokeji SIDA Cup. Výjimkou nebyl ani
jeho letošní, v pořadí již jedenáctý
ročník. Mačák, který v současné
době působí jako náměstek ministra kultury České republiky, poté
prozradil, jaké si z něj odnesl dojmy.
„Tento nejprestižnější domácí hokejový turnaj zejména opět prokázal
svoji vysokou kvalitu a skvěle sehraný
tým lidí. Moje velké poděkování patří

byly také České Budějovice (0:11)
a Nymburk (2:8). Se ziskem šesti
bodů (za výhru se udělovaly dva body
– pozn. red.) tak Prostějov na turnaji
čtvrtých tříd obsadil čtvrtou příčku,
z šesti střetnutí vyšel s lehce negativním
skóre 28:30.
Pro celkový primát si došla Slavia, která pětkrát vyhrála a jen jednou remizovala. Pražané rozstříleli Beroun 6:0
a Györ dokonce 10:0. Opavu pak přejeli 9:1, Nymburk 7:2 a výsledkem 5:1
pokořili i Prostějovany. Jediné menší
zaváhání přišlo z jejich strany v zápase
s Českobudějovickým Motorem, kdy
se zrodila vysoká plichta 7:7. Sešívaní
dohromady nasbírali jedenáct bodů.
O pohár hlavního města Prahy,
konečné pořadí
1. Slavia Praha 11 bodů (44:11), 2.
Nymburk 10 (40:15), 3. České Budějovice 8, 4. Prostějov 6 (28:30), 5.
Beroun 4, 6. Opava 2 (15:42), 7. Györ
(Maďarsko) 0 (6:71).
Výsledkový servis: Slavia – Beroun
6:0, Slavia – Györ 10:0, Slavia – České Budějovice 7:7, Slavia – Opava 9:1,
Slavia – Prostějov 5:1, Slavia – Nymburk 7:2, Beroun – Györ 5:0, Beroun
– České Budějovice NEUVEDENO,
Beroun – Opava 3:1, Beroun – Prostějov 4:6, Beroun – Nymburk 2:3,
Györ – České Budějovice 2:22, Györ
– Opava 2:10, Györ – Prostějov 1:13,
Györ – Nymburk 1:11, České Budějovice – Opava 12:2, České Budějovice
– Prostějov 11:0, České Budějovice –
Nymburk 3:6, Opava – Prostějov 1:6,
Opava – Nymburk 0:10, Prostějov –
Nymburk 2:8.



všem pořadatelům v čele s Michalem
Janečkem, obětavým rodičům a v neposlední řadě generálnímu partnerovi
turnaje společnosti SIDA, konkrétně jejímu řediteli Jiřímu Netušilovi,“
vzkázal Alois Mačák, že všichni, kteří
se na pořádání SIDA Cupu podíleli,
odvedli velmi dobrou práci. Poděkoval také všem mladým hokejistům,
kteří kromě výborných výkonů předvedli i hru v duchu fair play. Jak Mačák
uvedl, populární a veřejností značně
sledovaný turnaj vyhráli všichni, kteří
se ho zúčastnili. „Dlouhodobě totiž
platí – kdo si hraje, nezlobí.“
Jedenáctý ročník SIDA Cupu se

Domácí výběr na si rozdíl od předchozího 10. ročníku SIDA Cupu vůbec neužil
vítězství. Loni sice padl s Klagenfurtem
2:5 a těsně 4:5 podlehl Rytířům z Kladna. Na slovenské Topoľčany však vyzrál,
když je ve dvanáctigólové přestřelce
přemohl v poměru 7:5. Letos si naopak
na stejného soupeře z území českých vý-
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Prostějované 11. ročník SIDA Cupu zahajovali. Ve vůbec prvním zápase se pokusili vyzrát na tradičního rakouského
účastníka z Klagenfurtu. Nepodařilo se
jim to, ovšem zároveň neprohráli. Zrodila se remíza připomínající daleko víc
fotbalovou partii – 1:1. Oba týmy si tak
na své konto připsaly po bodu. To bylo
ve chvíli, kdy nikdo netušil, že oba v silně
obsazeném mezinárodním turnaji bodují naposledy.
O jejich postavení v tabulce skupiny
A nakonec rozhodovalo skóre. Prostějov
měl rozdíl mezi vstřelenými a inkasovanými brankami lepší než Klagenfurt.
Prosadil se čtyřikrát a kapituloval dvanáctkrát, zatímco Rakušané oproti třem
trefám obdrželi hned dvě desítky gólů.
V dalším průběhu sportovní události
proto pavoukem putovali do souboje
o sedmé místo, v němž 3:5 podlehli
Spartaku z Uherského Brodu.

Petr KOMÁREK

PROSTĚJOV V posledních dvou
ročnících SIDA Cupu obsadili hokejisté Prostějova pokaždé šesté místo.
Loni pod vedením trenéra Michala
Janečka, letos pod taktovkou kouče
Filipa Smejkala. Se silnějšími protivníky se přitom podle slov prvně
jmenovaného, hlavního organizátora turnaje, střetli letos. Hanáci postupně v základní skupině A narazili
na Klagenfurt, Topoľčany a Martin.
V duelu o konečnou pátou příčku pak
změřili síly s Púchovem.

Největší sílu v programu letošního SIDA
Cupu ukázal běloruský Minsk. V základní skupině B sice uhrál dvě remízy
– 1:1 s Novými Zámky a Púchovem.
Proti Uherskému Brodu si však pořádně
zastřílel. Týmu ze Zlínského kraje uštědřil debakl 1:11 a kvalifikoval se do bojů
o medaile. V semifinále odpravil z cesty
výsledkem 4:2 Martin, finále pro něj
pak představovalo reprízu skupinového
utkání s Novými Zámky. Od nich se hráči z hlavního města Běloruska nenechali
pokořit ani podruhé a po výhře o gól 3:2
dopadli v srdci Hané ze všech nejlépe.
V přehledu vítězů SIDA Cupu tak navázali na Mladé Draky ze Šumperka, kteří
loni ve finále porazili Chomutov.
Výsledkový servis vám Večerník přinesl
v minulém čísle a najdete jej i na www.
vecernikpv.cz
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vyrovnané, i když tomu některé vysoké
výsledky neodpovídají. Kluci předváděli velice slušný hokej. Jsem rád, že to tak
bylo, turnaji to jen prospělo,“ pochvaloval si hlavní organizátor Michal Janeček
z SK Prostějov 1913.

Foto: www.skprostejov1913.cz

Aloisi Mačákovi líbil po všech
stránkách. Velký zážitek pro něj
znamenal především finálový zápas
Minsku s Novými Zámky, jenž měl
skvělou úroveň. „Potěšili mě ale i naši
prostějovští kluci. Bojovali jako lvi,“
pochválil hráče SK Prostějov 1913.
Co se SIDA Cupu týče, je už milou,
příjemnou a přínosnou tradicí, že jej
zaštiťuje. Jak k tomu vlastně došlo?
„Sedm roků před SIDA Cupem jsem
měl svůj hokejový turnaj o Pohár místostarosty Mačáka. V roce 2008, když
jsem byl zvolen do funkce náměstka
hejtmana a odcházel na kraj, mě oslovil Jirka Netušil s nabídkou, zda by-

6HUL½OSÔLSUDYLO3HWU.RP½UHN

chom nemohli spolupracovat a SIDA
Cup nezaštítil. Mám dobrý zvyk, že
když mám nad něčím svoji záštitu, tak
nechodím nikdy s prázdnou,“ usmál
se Mačák s tím, že jako bývalý hokejista má ke sportu vřelý vztah a snaží se
ho společně s kulturou v rámci svých
možností dlouhodobě podporovat.
A jak se Alois Mačák těší na příští
ročník SIDA Cupu? „S Jirkou Netušilem, se kterým se známe odmalička, jsme při slavnostním vyhlašování
výsledků slíbili další ročník a stručně
řečeno, už teď se na něj moc těším,“
přiznal pětapadesátiletý prostějovský
rodák.

#NQKU/Cé¾M XRQRąGFÊ D÷JGOUNCXPQUVPÊJQX[JN¾wGPÊXÚUNGFMčTQéPÊMW5+&#
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Alois Maèák
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jovském zimním stadionu musí vypořádat hlavní organizátor významné
sportovní akce. Nic značně komplikovaného to pro něj ovšem nepředstavovalo. Proč? „SIDA Cup už je zaběhlý
turnaj, který má svá pravidla. Nebyl
to můj první ročník, na kterém jsem
působil jako hlavní zodpovědný pořadatel. Dobře vím, o co jde. Osvědčený
harmonogram turnaje mám uložený
a budu se podle něj řídit i příště,“ netajil
se Janeček, současně sekretář prostějovského mládežnického klubu a v celé
uplynulé sezóně hlavní kouč dorostu.
„Jediný rozdíl oproti jiným ročníkům
byl v tom, že kromě dvou týmů z České republiky (domácího Prostějova
a Uherského Brodu – pozn. red.) přicestovaly všechny výpravy z ciziny. Dorazila velká spousta lidí – hráčů, rodičů,
trenérů. Dalo mi zabrat ubytovat je
a zajistit jim stravu, nicméně se všechno
podařilo zvládnout. Pomohly místní
hotely, penziony a restaurace,“ doplnil,
v čem byl v pořadí již jedenáctý SIDA
Cup jiný než ty před ním.
Zahraniční družstva v Prostějově předčila ta česká. Dopomohla i ke kvalitnímu
a napínavému průběhu turnaje. „Všichni
účastníci měli značnou sílu. Zápasy byly

*T¾éK2TQUV÷LQXCPCNGVQwPÊO5+&#%WRWWUXÆUVąÊFCéM[<NGFWRQUNQWEJCLÊTCF[CRQM[P[QFVTGPÆTC(KNKRC5OGLMCNC
Foto: www.skprostejov1913.cz

chodních sousedů nepřišel. Topoľčanští
zdolali Prostějovské rozdílem čtyř přesných zásahů 5:1. K tomu Smejkalovi
svěřenci prohráli také s Martinem, pozdějším držitelem celkové třetí pozice.
Malou útěchou pro ně možná mohl být
alespoň fakt, že proti reprezentantům
okresního města v Žilinském kraji jako
jediní ve skupině dokázali skórovat.
Dohromady se jim to povedlo dvakrát,
výsledkem byla prohra 2:6. Jinak Martin naprosto suverénně válel, Klagenfurt
sestřelil patnácti góly, Topoľčany „jen“
deseti. Po nezdaru 0:7 s Púchovem Prostějov tak zopakoval své loňské umístění,
na SIDA Cupu mu znovu připadla šestá
příčka. „Letos přijely opravdu silné týmy
– z Běloruska či Slovenska. Nechci shazovat úroveň loňského ročníku SIDA
Cupu, ale celky, na které jsme narazili
loni, takovou kvalitu podle mě neměly. Náš prostějovský tým byl jinak na
stejné úrovni, kluci hráli ve stejném složení. Byl na nich vidět určitý posun, ale
celkově podali v podstatě stejný výkon
jako v loňském roce,“ porovnával Michal
Janeček, který „eskáčko“ na turnaji vedl
jako trenér loni.
V letošním ročníku se soustředil výhradně na úkoly, s nimiž se na prostě-
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Dovolte mi jeden postřeh. Týkat se
bude letošního, v pořadí jedenáctého ročníku prestižního hokejového
turnaje v Prostějově. SIDA Cupu.
Podruhé v řadě za pořadatelstvím
stál SK Prostějov 1913. Podruhé
v řadě se na něj všichni jeho odpovědní činovníci maximálně připravili. A podruhé v řadě tak od pátku
do neděle proběhla na prostějovském zimním stadionu parádní
sportovní událost.
Kdo se alespoň na některý ze zápasů mladých hokejistů přišel podívat,
nelitoval. Ať už domácí Prostějované, či některý ze zahraničních zástupců podávali bojovné a srdnaté
výkony. Výsledkem byla vyrovnaná
utkání, která musela bavit.
Vyhrát mohl ale jen jeden. Tentokrát se to – oproti loňskému roku
– podařilo týmu z ciziny, a sice běloruskému Minsku. Jeho finálový
střet se slovenskými Novými Zámky byl zlatým hřebem celého turnaje. Boj o nejvyšší pozici, boj o zlato.
Po skončení jedenáctého ročníku
SIDA Cupu pak z významných
míst byly slyšet jen pozitivní ohlasy.
Skvělá práce, hokejové eskáčko!
Sám hlavní organizátor turnaje
Michal Janeček přiznal, že letošní
SIDA Cup byl z určitého pohledu
oříškem. Ubytování a stravování
velkého počtu lidí se nicméně povedly v pohodě zajistit. Vše tak klaplo na výbornou a teď už nezbývá než
se dívat směrem k dalšímu ročníku.
(kom)
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dru, protože na všechny především
disciplinární než zdravotní absence
je kouč schopen reagovat a sestavit
vyváženou sestavu s podobnými
parametry, jako jakákoli předchozí.
Potíž je ale v tom, že každá taková varianta patří řekněme k solidnímu průměru, vzhledem ke zvučným jménům
by nejen fanoušek přece jen očekával
víc. „Nespokojenost pramení z faktu, že jsme v sobotu místy byli lepší
mužstvo než domácí, ale bod opět

PP

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

Velmi prorocké bylo rozhodnutí trenéra Oldřicha Machaly nepouštět příliš
v Ústí nad Labem na hřiště Karla Kroupu, a když, tak s příkazem, aby tam spíše
stál a snažil se podržet míč. Čtvrtá žlutá
karta byla na spadnutí a účast v domá-

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

cím utkání proti Sokolovu příliš důležitá. Tam opravdu prostějovský kapitán
vstřelil nadherný úvodní gól, jenže v závěru také vyfasoval za vybublání emocí
žlutý kartonek, což znamenalo stop do
utkání v Pardubicích. V navlas stejné situaci se ocitl také další zkušený borec Jan
Vošahlík. Proti Sokolovu naopak chyběl stoper Tomáš Janíček, který se zase
v Pardubicích realizoval hned ve třech
rolích - kapitána, stopera a útočníka.
Jedno se Machalovu výběru upřít
bezesporu nedá, a to dobrá vyváženost, variabilita a konkurence v ká-

PROSTĚJOV Harmonogram druhé nejvyšší fotbalové soutěže pádí
kroky mílovými a minulý týden z jejího programu odlomil další dvě
kola. Do konce soutěžního ročníku tak zbývá už jen šest dějství a
boje o konečné umístění začínají finišovat. V případě eskáčka jde
především o to vyhnout se pozici číslo 15, o té poslední snad netřeba
uvažovat. Domácí vítězství nad Sokolovem šlo tomuto cíli naproti,
slušivý by byl i bod z Pardubic, jenže venku se zatím Machalovým
svěřencům na jaře nedaří. A tak v tabulce Fortuna:Národní ligy patří
1.SK Prostějov nadále nebezpečně vyhlížející třináctá příčka.

ZNÁMKA

MINIŠPÍL
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ZNÁMKA

STANISLAV
VÁVRA

Prostějov (tok) - Zatímco Filip Mucha
je v eskáčku v podstatě odsouzen sedět v
konkurenci Patrika Le Gianga na lavičce,
jeho sestra Karolína využila masivní neúčasti českých špičkových tenistek v baráži
Fed Cupu v Prostějově a coby dvojka
týmu v sobotu porazila ve své premiéře
Kanaďanku Marinovou 6:3, 6:0.

Sestra v akci

2:1

delky. Dvacet minut před koncem se
zleva prokličkoval k šanci opět velmi
agilní Koudelka, střela ovšem k cíli
nevedla. To už byl na hřišti nějakou
tu minutu Machynek, který si dobře
našel prostor po Kroupově sklepnutí a
balón levačkou nezadržitelně uklidil k
tyči sokolovské branky – 2:0. Pět minut
před koncem využil Kroupa zaváhání
soupeře a vstřelil třetí branku, ovšem až
po odpískání ofsajdu. V samém závěru
šel Le Giang pro balón vlevo od branky, protihráč upadl a z nařízené penalty
Glaser vstřelil aspoň čestný úspěch Západočechů.
Statistiky z utkání, ostatní
výsledky a průběžnou tabulku
najdete na straně 27

1.SK PV
B SOK
POHLEDEM TRENÉRÙ

„Nepochybovali jsme o těžkém zápase, přestože se Prostějov také potýkal s nepříznivými
výsledky, jenže v té spodní devítce jsou týmy velmi vyrovnané. Zpočátku jsme začali
dobře, možná i lépe, než jsme zamýšleli. Ke gólu vedla shoda okolností, stoper Ševčík byl
mimo hru, Kroupa předvádí ve svém věku klidný, až oduševnělý výkon, a dokáže tyto
situace řešit. My udělali chybu při rozehrávce, což bylo fatální. Podle mě šlo o rozhodující moment utkání. Poté šel náš výkon dolů, sklouzl do takového chaosu, soupeř měl
naopak kus sportovního štěstí, když zabránil gólu na brankové čáře. Do druhé půle jsme
si řekli, že zkusíme průběh utkání zvrátit. Z průměrného výkonu jsme se zkoušeli dostat
střídáními, to se neosvědčilo. Nakonec nás porazil další zkušený hráč Polák, málokdo
takto rozehraje standardku, a Kroupa naservíroval míč na druhou branku. Porazili nás
dva téměř čtyřicetiletí fotbalisté, to nemyslím vůbec pejorativně. Pak jsme sice ještě
proměnili penaltu, ale podstatná je pro nás porážka.“

Vítìzslav HEJRET - trenér FK Baník Sokolov:

„Po výsledku v Ústí nad Labem jsme museli doma vyhrát. Musím klukům poděkovat
za výkon, jaký předvedli. Bylo to hodně náročné utkání, vedli jsme dva nula, mrzí mě
ta penalta těsně před koncem, že jsme nevyhráli s čistým kontem. Sokolov měl více
příležitostí ke skórování, vykopávali jsme z prázdné brány, ale i my jsme orazítkovali
břevno. V některých situacích jsme měli štěstí, ale tak to někdy bývá. Z celkového
pohledu jsme podle mého názoru zaslouženě vyhráli. Pro nás jsou tři body strašně
důležité. Musíme vyhrávat především domácí zápasy, cíl je pro nás jako pro nováčka
jasný, chceme se zachránit v soutěži.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

ƔƔJste autorem vítězné branky, nebýt
této střely, tři body by v Prostějově nezůstaly. Jak si branky ceníte?

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Je to trochu paradox, ale pravý obránce či záložník, který těží ze silnější pravé
nohy, se jí ještě mezi tři tyče
netrefil. Zato levačku Lubomíra Machynka bylo třeba po
zápase se Sokolovem pozlatit, protože
v konečném účtování zajistila velmi
důležité tři body.

„Je pravda, že penalty v poslední minutě
už patří k našemu koloritu. (úsměv) Zaplaťpánbu, že se po ní hned pískal konec,
soupeř by snad byl schopen ještě vyrovnat.“
ƔƔ Ocitl jste se ve správný okamžik na
správném místě?
„To bych neřekl, po rozehraném nepřímém kopu Honzou Polákem mi ze vzduchu sklepl míč Karel Kroupa, je pravda, že
míč jsem dostal na levačku a ještě mírně za
sebou. Jsem rád, že to tam spadlo a hlavně
máme tři body doma. A co se týče levačky, já jsem ještě jinou nohou gól nedal...
Možná to dělá ten zatejpovaný kotník.“
(smích)
ƔƔZápas měl zásadní důležitost pro oba
týmy...
„Byl to těžký souboj, soupeř musí také
vyhrávat, jenže my jsme také prostě museli. Naštěstí to přesně takhle dopadlo.
Bylo pro nás opět velmi důležité, že jsme
vstoupili úspěšně do zápasu a že vedeme.

Dotahování výsledku se ve druhé lize příliš nedaří.“
ƔƔVypadalo to, jako by vás trenér Machala vytáhl coby žolíka z rukávu?
„Při rozcvičování jsem si dělal legraci s
klukama, že půjdu na hřiště a dám gól, za
pět minut mě volal asistent trenéra, že jdu
do hry a za deset minut jsem gól opravdu
dal. Takže to vyšlo. I kdybych hrál jen dvacet minut a dal vždycky gól, stojí to za to.“
ƔƔ V Pardubicích bude kvůli čtyřem
žlutým kartám chybět Kroupa s Vošahlíkem, jak velká to bude ztráta?
„To je naše svízel pro tuto sezónu, že každý má spoustu karet, Susák (Martin Sus –
pozn. red.) jich už má asi patnáct. (smích)
Je to pro nás každý zápas komplikace, když
nemohou hrát vykartovaní hráči. Věřím, že
to zase dokážeme nějak nahradit, zkusíme
tam urvat nějaký bod. Potřebovali bychom
teď už doopravdy body z domácího hřiště
potvrdit. Řekl bych, že Pardubice by mohly
být hratelné.“

„Góly dávám zásadně levačkou,“
směje se pravý obránce Lubomír
Machynek

PROSTĚJOV Odhodlání týmu získávat doma potřebné body je enormní a
zatím se v klíčových zápasech daří. Po debaklu Znojma začali prostějovští
fotbalisté v utkání 23. kola Fortuna:Národní ligy na vlastní půdě proti Sokolovu opět výborně, načež po nádherné kombinaci Koudelky s Kroupou
padl gól, který by ozdobil i Ligu mistrů. Určitým výpadkům se ale fotbalisté
Prostějova opět nevyhnuli a občas nebylo srovnání daleko. Vše jistila pohotová Machynkova branka ve druhé půli, která se vzhledem k závěrečné penaltě hostí v nastaveném časů ukázala být jako zásadní a vítězná.
nom z nich pálil Liener a Schuster spolu
Tomáš KALÁB
s gólmanem situaci zachránili. I SchusEskáčko nezačalo minulé úterý tak ter si na druhé straně našel prostor pro
zostra jako se Znojmem, přesto se díky ohrožení soupeřovy branky, mířil ovšem
Kroupovi dostalo do první šance zápa- mimo. Po necelé půlhodině hry byli disu. Chvíli poté se už mohlo radovat z váci opět svědky závaru po rohu Sokovedení, když Kroupa vybídl k narážečce lova, tentokrát situaci řešil na brankové
Koudelku, ten mu nádherně vrátil míč a čáře Vošahlík. Zbytek poločasu byli sice
Kroupa střelou k tyči poslal domácí do více na míči hosté, kromě hodně nepřesvedení – 1:0.
ných střel ale nevytěžili nic.
Do třetice Kroupa po dvou minutách po Po změně stran zkusil aspoň zakončit
Koudelkově pasu zprava líznul míč těsně Polák, Slaninka z voleje trefil brankádo zámezí. Hosté zahrozili ze standardní ře Dvořáka. Po hodině hry zazvonilo
situace, Dvořákův přímý kop vyboxoval břevno na obou stranách, nejprve po
domácí gólman. Baníkovci si postupně nepřímém kopu a teči Sokolova, o
vypracovali sérii rohových kopů, po jed- chvíli později po slušné pumelici Kou-

První branka lahodila oku diváka, tři body vystřelil Machynek

Ѵm|1;|ĺ$of;࣒houo7झѴl;b
v|or;u;l;vh࢙ࣂh--ি|oࣂmझh;l"ohoѴoŊ
-ĺ-_ংb|b|;m|o_-m7b1-ro;lm;0Ŋ
Ѵ ৄ0;1 r-|umĺ  7-m࢙1| Ѵ;| lѴ-7झ
(࢙u- vb ি|;umझl l-ࣂb Ĺ ru-h|b1h
m;-_u࢙Ѵ-h࢙৴m࣐lo_uo৴;mझ7ol࢙1झ
0u-mh v; m;7ov|-Ѵĺ ,h;m v|or;u
"1_v|;u m- vor;ংo- ি|oࣂmझh- v|-ࣂbѴ
0;ruo0Ѵ࣐lৄ0࣒৴;1h-fbm-h0u;fho
_u࢙ࣂm;l࣒Ѵ-m1bĺ -Ѵझ7ৄh-ķ৴;|;m|o
h;mv|or;ul࢙v|࢙Ѵ;l৴v|1o7࢙|ĺ

9

ALEŠ
SCHUSTER

„Od začátku utkání jsme kombinovali,
drželi jsme míč na zemi, naskočili jsme do
utkání dobře. Podařil se nám krásně vykombinovaný gól, je vidět, že umíme střílet i
krásné góly. (úsměv) Narážečka vyplynula
z akce samotné, to je právě to, co se nedá
natrénovat. Žlutou kartu jsem obdržel za
řeči, emoce už musely ven, Zdena (Fládr
– pozn. red.) mě už zkasíroval. Sokolov
si vypracoval koncem prvního poločasu
velký závar, byly to pasáže, kdy jsme se
trochu začali bát o výsledek. Naštěstí jejich
tlak rozdělila přestávka, kdy jsme si řekli, že
takhle to dál nejde. Pak jsme přidali druhý
gól a zápas už zvládli. Škoda penalty
v samotném závěru, že jsme neudrželi čisté
konto. Při zápase jsem se cítil normálně, nic
speciálního jsem před ním nedělal, co by
vysvětlilo moje sprinterské souboje ve druhé
půli. Jsem rád, že jsme tento zápas zvládli,
věděli jsme, že po třech utkáních s mančafty
ze špice tabulky přijdou ty, v nichž musíme
bodovat. Zatím se nám to se Znojmem i
Sokolovem daří. Musíme se ale posunout
v tom, že přivezeme nějaké body zvenku.
To se nám v Pardubicích, kde jsem nehrál
pro čtyři žluté karty, opět nepodařilo.
Nemůžeme se ale spolehnout pouze na to,
že týmy z okolí v tabulce porazíme doma,
to by nám nemuselo stačit.“
Karel KROUPA,
útočník 1.SK Prostějov

pohledem karla kroupy

aneb

OKÉNKO
KAPITÁNA
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TOMÁŠ
JANÍČEK

Zatímco ofenzivně laděný obránce či záložník
Machynek se stal hrdinou prvního zápasu proti
Sokolovu, kdy vystřídal a krátce nato vstřelil nakonec vítěznou branku, pohotově a navíc ještě
slabší levačkou, Píchal se po nějaké době zviditelnil
v Pardubicích, kdy se dokázal prosmýknout kolem
bránícího Šejvla, srovnat si míč na kopačce a tváří
v tvář brankáři přesně zavěsit. Mohl to být obdobně
zásadní gól, přinášející bod, jenže chvilková nekoncentrovanost vše zhatila.

LUBOMÍR MACHYNEK
& DAVID PÍCHAL

nemáme,“ posteskl si jako už poněkolikáté Oldřich Machala, trenér prostějovských fotbalistů.
Jeho tým srážejí především individuální chyby a ty logicky vždy musí někdo
udělat. Navíc i forma některých hráčů
ještě ani nekulminovala a už se vydává
na sestupnou křivku. Stálicí pravda jsou
brankář Le Giang, stopeři Schuster
s Janíčkem a útočník Kroupa, k nimž se
s postupujícím jarem přidávají Polák či
Koudelka, ale to je pořád málo. Nestačí
to na takové obecné sebevědomí týmu,
které by přinášelo i tolik potřebné štěstí
a v důsledku bodový efekt.
V sobotu čeká prostějovské fotbalisty zachraňující se Táborsko a půjde
už o třetí reprízu naprosto klíčového
utkání. Případný neúspěch by totiž
mohl mít nejen z hlediska bodového,
ale především psychického fatální následky. Následuje totiž těžký zápas ve
Vítkovicích, domácí duel s Jihlavou a

=$1*/,&.e+27ă'1(32/29,Ġ1,
Fotbalisté Prostějova se stále nemohou

navštivte stále více oblíbenější inter

VEČERNÍKU odpoutat ze sestupového pásma

HRÁČI
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2. Pavel Foret (Sokol Čechovice B)
David Abrahám (TJ Horní Štěpánov)
Borja Solano Valina (TJ Sokol Držovice)
5- Jan Studený (Sokol Vrahovice)
6. Karel Gryc (TJ Horní Štěpánov)
Radek Soldán (Sokol Brodek u Pv)
Jakub Kratochvíl (FC Dobromilice)
9. Tomáš Hradil (Sokol Vrchoslavice 1946)
10. Lukáš Konupka (Sokol Vrchoslavice 1946)
Martin Dostál (Sokol Vrchoslavice 1946)
Bernard Bošek (Sokol Vícov)
Petr Zahradníček (TJ Sokol Držovice)
Miroslav Musil (Haná Nezamyslice)
Jan Dvořák (Sokol Vrahovice)
16. Jiří Fojt (TJ Horní Štěpánov)
David Kolář (Jiskra Brodek u Konice)
Lukáš Fiferna (TJ Sokol Držovice)
19. Jakub Špaček (FC Dobromilice)
Petr Vodák (Sokol Určice B)
Svatopluk Bukovec (Sokol Vrahovice)
22. Jan Typner (Sokol Brodek u Pv)
Josef Meluzín (Štěpánov)
Petr Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
Zdeněk Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
Patrik Richter (FC Dobromilice)
Jiří Karásek (FK Skalka 2011)
28. Vojtěch Vávra (Sokol Vícov)
David Bosák (Tištín)
Zdeněk Blumenstein (FC Dobromilice)

15
15
15
13
12
12
12
11
10
10
10
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6

1. Libor Němec (TJ Horní Štěpánov) 19 branek

POØADÍ KANONÝRÙ

Tip
Sokol Vícov VS. TJ Tištín
Souboj týmů s podobným herním stylem, navíc na hřišti, Veèerníku:
2:1
na kterém se hosté mohou cítit téměř jako doma. Hodně
bude záležet na aktuálním složení obou týmů.
Tip
Sokol Èechovice B VS. Haná Nezamyslice
Veèerníku:
Nezamyslice se konečně doma chytly na Jiskře, na půdě
3:3
Čechovic se dá očekávat přestřelka se zajímavým skóre.
(%&QDTQOKNKEG5QMQN7TéKEG$
VS.
Domácí by měli na svém hřišti uplatnit proti rezervě Určic
Tip
herní převahu a více zkušeností. Doma totiž neuspěly pouze Veèerníku:
v jediném utkání a Určice by tuto statistiku neměly pokazit.
4:1
).9ÙvRYLFH6RNRO9UDKRYLFH
VS.
Oba týmy prožívají na jaře spíše opačné trendy. Domácí
Tip
sice doma zabojují, je otázka, jestli to na zvedající se
Veèerníku:
Vrahovice bude stačit. Ty by už zase rády zvítězily jinak
2:3
než na pokutové kopy.

Tip
7-6RNRO'UzRYLFH6RNRO%URGHNX3Y
VS.
Utkání slibuje zajímavý fotbal, na Brodek by kombinační Veèerníku:
4:2
hra Držovic měla platit. Domácí určitě nebudou chtít ztratit
kontakt se špicí tabulky.

Tip
FK Skalka 2011 VS. Sokol Vrchoslavice 1946
Skalka hraje pro Vrchoslavice podobně nepříjemný styl Veèerníku:
2:1
fotbalu jako třeba Vícov, hosté však hazardovat s body už
nechtějí.

Jiskra Brodek u Konice VS.TJ Horní Štìpánov
Tip
Veèerníku:
Jiskra v posledním kole klopýtla v Nezamyslicích,
a přestože je na domácím hřišti velmi silná, na lídra tabulky
2:3
zřejmě stačit nebude.

DQHE9HÿHUQtNSŐHGSRYtGi

PROGNÓZA NA 18. KOLO

Prohrát gólem z penaly vždy zabolí, obzvlášť když je jediným v zápase...
Přesně takový krutý úděl potkal v uplynulém kole konický Brodek,
který navíc padl velmi nečekaně. Přihodilo se mu to totiž na půdě nezamyslické Hané, která do té doby v jarní části prohrála všecny tři zápasy.
Tentokrát mu však Brodečtí dopřáli pět minut před přestávkou onu osudnou penaltu...

JISKRA BRODEK U KONICE

SM LÍK

KOLA

Přestože tento tým o velikonočním víkendu nic nevyhrál, mže slavit. Bod
z trávníku lídra soutěže se totiž cení vždy a všude, outsiderovi zápasu
v Horním Štěpánově navíc pomůže v boji o záchranu. Výšovičtí ukopali
bod, který ještě mohli zdvojnásobit v penaltovém rozstřelu, v němž jim
ale jeden úspěšný kop chyběl. I tak mohli být spokojeni.

FK VÝŠOVICE

ŠAMPI N

KOLA

Úterý 23. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

fotbal
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3:1
(1:1)

BYLI JSME
U TOHO

Karel VLACH - Sokol Urèice B:
„Zápas byl vítězný, ale byl hodně vydřený. V prvním
poločase jsme měli problémy, protože soupeř byl
hodně běhavý, vzadu jsme je nestíhali zachytávat. Byli
jsme na to připraveni, ale rychlostně nás předčili. První
branku jsme dali trochu se štěstím, ale bylo to vyústění předešlých náznaků, soupeř vyrovnal po krásné
kombinaci z jednoho doteku, klobouk dolů. Ve druhém poločase mi přišlo, že Čechovice trochu fyzicky
odpadly, my jsme poslali na hřiště čerstvé síly. Druhý
gól jsme vstřelili po podobné akci jako Čechovice a byl
vítězný. Pak už to byl boj, ke konci hrál soupeř vabank,
z čehož vyplynul i třetí gól. Jsme šťastní za tři body.“

'XåGP-7è'4#– Sokol Èechovice B:
„Podle mě se jednalo zase spíš o remízový zápas. Soupeř
ale dal tři góly a tím je to pro nás špatné, protože potřebujeme každý bod. Stačila by nám i remíza, i když body
z venku pro nás zase nejsou až tak důležité. Když se chceme zachránit, musíme bodovat doma. Ani v tomto zápase jsme myslím nebyli horší. Do druhé půle jsme vstoupili aktivněji, jenže pak jsme spadli do útlumu, nevím proč.
Čtvrt hodiny ve druhém poločase byl soupeř lepší, z toho
pramenila druhá branka, nechali jsme soupeře prakticky
hrát, pak už nebyla síla vyrovnat, i když nějaké náznaky
tam byly. Mužstvo by určitě nemělo být tam, kde se právě
nachází.“

Pozápasové
hodnocení trenérù

končil přesně, Mlčochovu hlavičku
zneškodnil brankář Švéda. Domácí
nakonec předvedli podobnou akci
té čechovické gólové a po centru 6CVQUVąGNC\PCOGPCNCUVQRMWRTQ$TQUUG\GJT[LGLRCMX[ąCFKNQUXCNQXÆ\TCP÷PÊ
(QVQ6QO¾w-CN¾D
zprava právě Berčák vstřelil vítěznou 
branku – 2:1. Neujala se ani Vodá- Už v nastaveném čase utekla hned
Statistiky utkání
kova technická střela, v závěru šanci trojice domácích a Rolný podél góla průběžnou tabulku
Čechovic pokryla domácí obrana. mana pečetil stav 3:1.
najdete na straně 27

S URC
5è'%*

VIDEO &
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

PK 5:4

0:0

(2:1)

2:1
Branky: 8. a 11. R. Soldán – 42. Šobr.
Rozhodčí: Antoníček – Klusal, Kolařík. Žluté karty: 31. Zlámal, 52.
Masař (oba B). Diváků: 80.
Brodek u Prostějova: Vystavěl –
P. Matoušek, J. Matoušek, Zlámal
(Smejkal), Masař – R. Soldán, P.
Soldán, Pávek, Zatloukal – Piňos
(62. Valenta), Švarc (90. Slouka).
Trenér: Tomáš Bureš
Vícov: Jan Drčka – Světlík, Humpolíček, Adámek, Chytil – Šobr,
Tesařík, Baránek (73. Bartlík), Roz-

Sokol Brodek u Prostějova
Sokol Vícov

Rozhodčí: Grulich – Machourek, Strachoň. Žlutá karta: 90. F. Okleštěk (V).
Diváků: 100.
Horní Štěpánov: Suchý – Sígl, Marek,
Bašný, Svoboda – Tyl, Němec, Meluzín,
Fojt – Abrahám (77. Červinka), Klimeš. Vedoucí mužstva: Adolf Langer.
Výšovice: M. Škop – Kozdas (75. F.
Okleštěk), J. Škop, Obručník – Krčmář
– Ryšánek, Pelikán, Křivinka, Smička
– Kvapil, Burianský (46. Olbert). Vedoucí mužstva: Michal Dudík
Pohledem trenérů
Adolf Langer se z rozhodnutí klubového vedení k zápasům nevyjadřuje.
Michal Dudík: „Pro nás opravdu
skvělý výsledek, odvézt si bod z hřiště
Horního Štěpánova je velké povzbuzení. Mužstvo šlapalo především
v obranné fázi, soupeři jsme povolili
pouze šance z větší vzdálenosti a po
standardních situacích. Podržel nás
gólman, který pochytal tečované střely.
I my jsme měli několik náznaků brejků, těsně před koncem jsme šli z boku
na brankáře a fakticky tak mohli urvat
i vítězství. Bod z cizího hřiště je do záchranářských bojů skvělý.“

TJ Horní Štěpánov
FK Výšovice

(2:1)

1:5
Branky: 15. Hýsek – 75. a 80. Kratochvíl, 17. Blumenstein, 36. Abeles,
56. Richter. Rozhodčí: Zatloukal
– Mašek, Štvrtecký. Bez žlutých karet. Diváků: 211.
Tištín: Koutský (46. Rehák) – Stančík, Hamala, Slavík, Sipěna – Hýsek
(73. Hanák), Rud. Návrat, Havlíček,
Bosák (80. Oulehla) – Rob. Návrat,
Kyselák. Trenér: Radim Havlíček.
Dobromilice: Nosek – Kubíček,
Ryška, Šoc, Bako – Richter, Žondra
(68. Slavíček), Václavík, Blumenstein
(20. Abeles) – Kratochvíl, Fialka.
Trenér: Michal Rochla

TJ Tištín
FC Dobromilice

síval (89. Pliska) – Jiří Drčka (73.
Dobeš), Ježek. Trenér: Miroslav
Krutovský
Pohledem trenérů
Michal Jelínek: „Začátek utkání
jsme měli perfektní, vypracovali
jsme si náskok a první poločas měli
pod kontrolou. Nepovedlo se nám
závěrečných pět minut, kdy jsme si
koledovali o branku a ta přišla. Začátkem druhé půle jsme měli dvě
dobré šance, nedali jsme je, Vícov
měl jasnou gólovou šanci hlavou do
prázdné brány, ovšem taktéž nedal.
Druhý poločas jsme pak ubojovali
a ubránili vítězství.“
Miroslav Krutovský: „Nechytli
jsme začátek utkání, což je tak trochu typické. První branka byla po
nacvičené situaci, na což jsem hráče
upozorňoval, druhá branka vyplynula z brejku po našem rohovém
kopu. Asi od třicáté minuty jsme
hru vyrovnali a do poločasu se nám
podařilo snížit. Ve druhé půli jsme si
vytvořili tlak a spoustu šancí, soupeř
však vykopl balón i z brankové čáry.
Dostali jsme lekci z produktivity, vůbec se nám nedařilo zakončení.“

(3:1)
PK 4:3

3:3

Branky: 9., 35. Varga, 39. Studený
– 38. M. Glouzar, 60. Pinkava, 73.
Hyžďál. Rozhodčí: Peřina – Mlčoch,
Mašek. Žluté karty: 66. Studený, 75.
Dvořák, 88. Bukovec – 66. Slamenec,
66. Bartoník. Diváků: 200.
Vrahovice: T. Krč – Michalec, Prucek, Šmíd, Klíč (57. Jodl) – Varga,
Bukovec, Dvořák, Vitásek – Farný,
Studený. Trenér: Vladimír Krč
Skalka: A. Glouzar – Spisar, Slamenec, Petržela, Donát – Sedlák (80.
Svozil), Bartoník, Hyžďál,
Prokop – M. Glouzar, Pinkava. Trenér: Lukáš Mráček.
Pohledem trenérů
Vladimír Krč: „Do utkání jsme
vstoupili aktivně, vstřelili jsme úvodní branku, soupeř pak měl dvě dobré
šance, ale podle pravidla ‚nedáš-dostaneš‘ jsme zvýšili na dvoubrankový

Sokol Vrahovice
FK Skalka 2011

Pohledem trenérů
Zdeněk Oulehla: „Předpokládali
jsme, že nastoupíme v silnější sestavě,
nakonec se projevily různé drobné
indispozice. Oslabeni jsme byli především v obraně, v poločase musel střídat i brankář. Doma chce každý hrát
naplno, bohužel nás soupeř přehrál ve
všech herních činnostech. Ve druhém
poločase už nebyla síla, navíc měl soupeř i trochu štěstí. Dobromilice vyhrály
zaslouženě.“
Michal Rochla: „Inkasovali jsme první
gól po rohovém kopu, naštěstí jsme
brzy po Noskově výkopu druhým dotykem vyrovnali, když Blumenstein
přeloboval gólmana. Poté jsme už domácí hráče přehrávali, eliminovali jsme
jejich přednosti na domácím hřišti a postupně navyšovali skóre. Musím pochválit především Fialku, který rozdával
míče do soupeřovy šestnáctky, a zakončení už pak bylo pro kluky jednoduché.“

(1:0)

1:0

Branka: 40. Stejkora z penalty.
Rozhodčí: Pitner – Zatloukal,
Klusal. Žluté karty: 44. Majer, 69.
Vévoda, 74. Káňa – 80. M. Grepl,
90. P. Koudelka. Diváků: 98.
Nezamyslice: Buriánek – Machálek,
Moravec (46. D. Matoušek), Moler,
Káňa, A. Matoušek, Dostalík (15.
Majer), Kiriljuk (46. Špička), Lakomý, Stejkora, Vévoda (90.+2 Moravec). Trenér: Vlastimil Michlíček
Brodek u Konice: Kováč – Svoboda, J. Koudelka, Možný, P. Grepl (83.
Hloušek) – Z. Koudelka, Burget,
P. Koudelka, M. Grepl – Vičar (22.
Müller), Kolář. Trenér: Patrik Müller
Pohledem trenérů
Patrik Müller: „Nezamyslice nastoupily do utkání s taktikou zdržovat a bránit, my jsme své šance
neproměnili a s nulou na kontě se
těžko vyhrává. O výsledku rozhodl
pokutový kop, utkání jsme si fakticky prohráli sami, byť jsme byli aktivnější. V příštím kole musíme opět
doma bodovat.“
(tok)

Jiskra Brodek u Konice

náskok. Soupeř pak snížil, ale my šli
opět do dvoubrankového vedení.
První poločas jsme byli jednoznačně
lepší. Do druhé půle jsme vstoupili
vlažně, soupeř po hodině hry snížil a nakonec vyrovnal, takže jsme
se v závěru strachovali o výsledek.
Vzhledem k obrazu hry v obou poločasech byla remíza zasloužená.“
Roman Pinkava: „V prvním poločase jsme zaplatili za chyby brankami ve vlastní síti, po přestávce jsme
už hráli odpovědněji a byli lepším
týmem. Diváci viděli dobrý zápas na
kvalitním hřišti, dobře vedený rozhodčími. Po remíze jsme sice chtěli
body dva, ale jsme spokojeni i s jedním. Potvrdilo se, že máme na čem
stavět.“
SHaná
dvěma
body jsme spokojeni.“
Nezamyslice

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

První projektil těsně nad břevno vyslal domácí Vodák, přesnější nebyl
ani Bross. S nervy diváků si poněkud
zahrál domácí gólman Pokorný, jeho
zaváhání ale Čechovičtí nevyužili.
Ani Berčák nenašel prostor ohraničený třemi tyčemi. Až Krajiček blízko rohového praporku přehrál soupeře, který reklamoval faul na svoji
osobu, a zleva technicky překonal
gólmana Švédu – 1:0. Na druhé straně to zkoušel Sedlák, ale po perfektním centru zprava už stačilo Žídkovi
jen nastavit kopačku a bylo srovnáno – 1:1. Po rohu se k zajímavé střele
dostal Začal, na druhé straně Švéda
musel vytáhnout nad břevno dobře
mířenou hlavičku jednoho z domácích hráčů.
Po změně stran byli hosté aktivnější,
střely ale postrádaly potřebnou přesnost. K obratu zavelel Berčák, který
ovšem po pěkné kombinaci neza-

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

URČICE Razantní krok směrem do středu tabulky Okresního přeboru OFS Prostějov – II. třídy udělala o velikonoční neděli domácí rezerva Určic, když přehrála konkurenční rezervu z Čechovic.
Utkání 17. kola poznamenalo už brzké zranění domácího Brosse
po čtvrthodině hry, přesto se Určičtí dostali do vedení. Hosté ještě do poločasu stačili vyrovnat, ale druhá půle kromě začátku
patřila domácím, kteří vstřelili vítěznou branku a v závěru ještě
pojistku. Po sedmnácti kolech průběžné tabulky je rezerva Určic
jedenáctá a ta čechovická zůstává s devíti body poslední.

V SOUBOJIDomácí
REZERV
ZÙSTALY BODY V URÈICÍCH
však přišli o zraněnou oporu...
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Hlačík

Krobot

Němčík

Huňka

Novotný

Calábek

Žluté karty: 57. Koplík

Střely mimo branku:

4

Goldemund

Koutný

Skopal

Branky: 5. Čtvrtníček

Čtvrtníček

Diváků: 200

ŽELATOVICE

Rozhodčí: Konečný – Dorušák, Habermann

1 :1

( 0 :1)
P K
7 : 6

Zapletal

Koplík

Dlouhý

Zehnálek

Střídání: 24. Š. Tomek za Cagaše, 62. K. Tomek za Čtvrtníčka

Rohové kopy:

KRALICE

Vincourek

Cibulka

Cagaš

Žluté karty: 34. Krobot, 47. Němčík

7

4
6

Blahoušek

Prokop

Nečas

Skalník

FC Kralice na Hané
FC Želatovice
1 :1
21. kolo Clean4you krajského přeboru mužů KFS Olomouc 2018/19

Rohové kopy:

Střely na branku:

Čech

4
6

Ondřej
MRÁZEK
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„Dorazili jsme sem pouze se třinácti hráči, protože nám několik
kluků chybí kvůli marodce a současně hrálo i naše béčko. Přesto
jsme do utkání dobře vstoupili, měli dvě tři velké šance, šli do vedení. Potom jsme vycházeli zezadu z obranného bloku a snažili
se vyrážet rychle dopředu, zatímco domácí většinou nakopávali
dlouhé balóny, o které se bojovalo. Tímhle způsobem jsme se ve
druhém poločase dostali pod tlak, soupeři pomohla i řada standardek včetně několika rozhodčími vymyšlených. V každém
případě se Kralicím povedlo vyrovnat, ale v závěru jsme mohli
rozhodnout spíš my. Škoda, což platí i pro závěrečné penalty,
které jsou pokaždé takovou loterií o jeden bodík navíc. Nezískali
jsme ho, přesto můžu kluky tentokrát pochválit za herní zlepšení
oproti minulým zápasům.“

/XN½v.52%27s)&.UDOLFHQD+DQÅ

„Prvních patnáct minut jsme snad zůstali ještě v šatně. Místo
plné koncentrace od začátku nás hosté dostali pod tlak, týmově se nedařilo včetně mě samého. Navíc jsme brzo inkasovali
a museli pak dohánět ztrátu, což je pokaždé těžké. Celkově to
byl tvrdý, hodně soubojový zápas proti zataženému soupeři,
který chodil do rychlých protiútoků. Důležité bylo, že jsme se
postupně lepšili a z náporu po přestávce dali na 1:1. Pak se ještě
urodily nějaké šance na obou stranách, až utkání skončilo zaslouženě nerozhodně. A opět jsme zvládli penaltový rozstřel,
z druhého bodu navíc máme samozřejmě radost. Naše jarní
bilance čtyři střetnutí – čtyři plichty? Prostě jsme remízoví
králové! Příště pojedeme neprohrát do Velkých Losin, kde nás
čeká bitva takzvaně o šest bodů s tabulkovým sousedem.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

Přibližně dvě stovky diváků sledovaly mač
převážně v poklidu bez projevů větších
emocí, jak je v Kralicích na Hané skoro
vždy zvykem.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ

Závěrečné penalty, to už je v jarní
části Krajského přeboru takový kolorit značky FC. Tentokrát se rozstřel
pořádně protáhl, neboť ze sedmi
střelců na obou stranách šest proměnilo (Krobot, Prokop, Cibulka, Nečas,
Dračka, Blahoušek – Calábek, Dlouhý, Skopal, K. Tomek, Čech, Koutný)
a po jednom nikoliv (Lexa – Goldemund). Rozhodla teprve osmá série,
v níž Huňka vyrazil Zehnálkův pokus
a vzápětí sám s přehledem stanovil na
vítězných 7:6.

=DMÉPDYRVWGXHOX

KRALICE NA HANÉ Hodně zajímavý sobotní příběh prožil brankář
kralických fotbalistů Patrik Huňka
(na snímku). Jak Večerníku prozradil po šťastném rozuzlení dramatické bitvy s Želatovicemi (2:1p),
odskočil si na ni z Rakouska, kam se
hned po skončení duelu opět vracel.
Důvod? Golfový turnaj! Dvoumetrový čahoun byl přitom hrdinou
Foto: Marek Sonnevend
penaltového rozstřelu, v němž zlikvidoval dva pokusy soupeře a sám čovou osobou mezi tyčemi. Míváte
přesnou trefou v osmé sérii rozhodl. proto velké nervy?
„Právě, že ani ne. U gólmana je totiž výMarek SONNEVEND
hoda, že nemá co ztratit. Když nechytí,
nic hrozného se neděje, v opačném příƔƔ Jaké to bylo celkově střetnutí?
„Hodně odbojovaný zápas. Řekli jsme padě super a může pomoct mančaftu.
si, že budeme hrát vzadu na nulu, a mís- Já se vždycky snažím do poslední chvíle
to toho jsme hned po čtyřech minutách sledovat protihráče, mít s ním oční kondostali góla... (pokrčí rameny) Pak jsme takt. A pokud se dívá doleva, většinou
se snažili soupeře donutit k chybám, což to pak kopne doprava. (smích) Důležité
se dlouho nedařilo, až ve druhé půlce je podle mě co nejdéle čekat a rychle se
přišel náš větší tlak. Z něho jsme aspoň rozhodnout podle situace.“
ƔƔ Úspěšnost penaltových rozstřelů
vyrovnali na konečných 1:1.“
ƔƔ Souhlasíte, že šlo o zaslouženou máte na jaře vysokou, tři ze čtyř. Je
pak pocit z utkání tím lepší?
remízu?
„Jo, určitě. Bylo to celkově vyrovnané „Rozhodně. Pocity supr, euforie a
utkání proti kvalitnímu soupeři, který nadšení, že člověk pomůže týmu k nějaještě i v závěru měl nějaké šance, proto kým bodům navíc. Přijel jsem na otočvýsledek bereme. Navíc nám zase přálo ku z Rakouska, kam teď okamžitě vyráštěstí při penaltách a díky tomu máme žím autem zpátky s výbornou náladou.“
ƔƔ Počkat, a co máte tak důležitého
dva cenné body.“
ƔƔ Čím si vysvětlujete vaši jarní bi- v Rakousku?
„Turnaj v golfu.“
lanci čtyři zápasy = čtyři plichty?
„Nedokážu říct... Ale určitě jsme zlepšili ƔƔ Aha, tak to si můžete do bagu
obranu oproti podzimu, už nedostává- přibalit i svou vítěznou penaltovou
me tolik branek. A teď musíme zapraco- trefu.
vat i na útoku, abychom jich víc dávali a „Přesně tak. Moje radost je o to větší a
aspoň mi bude cesta rychle ubíhat se
nemuseli rozhodovat až na penalty.“
ƔƔ Vy osobně jste při rozstřelech klí- skvělými pocity.“ (směje se)

Střídání: 46. Petržela za Vincourka, 71. Dračka za Novotného, 83. Lexa za Skalníka

Střely mimo branku:

Střely na branku:
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Foto: Marek Sonnevend
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soupeř při závěrečném zvýšení aktivity
nestrhl vítězství ve svůj prospěch.
postavený mančaft postupně budoval
svou převahu (Skalníkova bomba ze slib=½VDGQÉRNDPzLN\ né pozice Pánubohu do oken, Nečasův
dvojnásobný pokus o gólovou nahrávku
Jako blesk z čistého nebe (doslova, neboť zprava do ohně zmařený skluzy protihrápanovalo nádherné jarní počasí) přišel ve- čů), až v 63. minutě srovnal skóre. Právě
doucí gól. Už v 5. minutě se po dlouhém špílmachr Nečas poslal z pravé strany
autovém vhazování a dvou hlavičkových pěkný centr někam na značku pokutovésoubojích ve vápně odrazil míč k volné- ho kopu, odkud nabíhající Krobot uklidil
mu Čtvrtníčkovi, jenž na levé straně na- míč přesně k levé tyči – 1:1. Aktivita mužů
přáhl ze dvanácti metrů a mezi nohama v červeném pokračovala ještě hlavičkou
jednoho z bránících hráčů trefil ke vzdále- Blahouška (u pravé tyče ji lapil Čech) a
nější tyči - 0:1. Navíc hned za sto sekund dělovkou Petržely (Čech vyboxoval), nastejný plejer zakroutil trestňák z velké dál- čež závěrečná fáze zápasu patřila hostům.
ky i úhlu formou přetaženého centru do Zajímavou příležitost Zapletala v 78. milevé šibenice, odkud Huňka s námahou nutě zneškodnil jistým zákrokem Huňka,
vyškrábl na tyčku. Domácí nehráli vůbec který se čtyři minuty poté nešťastně srazil
dobře, k premiérovému ohrožení brány při rohu se dvěma parťáky. Tím pádem
protivníka se dostali až po čtvrthodině. Koutný zprava zakončoval do odkryté
V 16. minutě Prokop zamířil placírkou svatyně, kde z brankové čáry odvrátil Krozpoza šestnáctky metr nad, za dvě minuty bot. V úplné koncovce přidali domácí dva
vznikl po rohovém kopu závar a doráže- velmi nepřesné pokusy (Petržela, Lexa),
jící Krobot zblízka neprotlačil balón za čímž se zrodila remíza. A tak přišel na řadu
sedícího Čecha. Nejhezčí akci zahajovací penaltový rozstřel, o kterém referujeme
půle vystřihl ve 26. minutě Skalník, když na jiném místě.
se uvolnil na levém křídle a vypálil z rohu
velkého čtverce, leč přímo do Čechovy
2VREQRVWXWN½QÉ
náruče. Jinak fandové sledovali nezáživnou řež plnou tvrdých osobních soubojů Stejně jako v jarní premiéře, kdy jsme
podrobně mapovali souboj s Lutínem,
i rozčilování.
Po změně stran se v 52. minutě uvedl musíme vybrat hrajícího kouče kralické
střídající Petržela přesným zpracováním družiny Lukáše Krobota. Začátek mu
vysokého balónu, aby pohotově vystřelil sice nevyšel, ale potom zase makal, boz osmnácti metrů dost vedle. Vzápětí šel joval i dirigoval svůj tým na plné obrátz brejku Zapletal od půlky hřiště sám na ky. Navíc zkušeně dal vyrovnávací trefu,
bránu, ovšem zakončení uspěchal a po- krátce před koncem zachránil plichtu
kazil zároveň. Načež nebezpečný Čtvrt- obranným zákrokem v hodině dvanácté
níček vyslal utěšenou ránu zleva kousek a proměnil svůj pokus ve finální exekumimo bližšího vinklu. Pak tabulkově hůř torské ruletě.

Branka: 63. Krobot, rozhodující penalta Huňka

Lukáš
KROBOT

V městysi nedaleko Prostějova většinou
nebývá během aktuální sezóny k vidění
moc pohledný fotbal. Platilo to rovněž o
velikonočním utkání, které v jeho úvodní čtvrthodině zcela ovládal želatovický
soubor. Lepší technikou, běhavostí i kombinační zdatností šel do vedení a mohl
náskok ještě zvýšit. Kraličtí se až postupem času dostali do potřebného tempa,
pomohlo jim zvýšení důrazu včetně tvrdosti. Tím se střet změnil v soubojovou
bitvu plnou ostřejších momentů, rovněž
oboustranná nervozita a vyhrocenost
vzrostla. Tahle temnější stránka se později
naštěstí uklidnila. A co po herní stránce?
Hanáci se dlouho nemohli prosadit, teprve po změně stran vyvíjeli stále větší tlak
i s pomocí standardních situací. Z tohoto
náporu vyrovnali, načež mohli být rádi, že

9ÙYRM]½SDVX

Domácí měli za sebou během dosavadního jara tři remízy (v Dolanech 0:0, s
Lutínem 2:2, proti Jeseníku 1:1), přičemž
z prvního i posledního mače následně
vytěžili bonusový bodík navíc. Tím se
dostali na 22 punktů a zaujímali dvanácté
místo v tabulce. Hosté táhli sérii porážek
(Zábřeh 1:2p, Jeseník 0:4, Litovel 0:3),
jimiž klesli na devátou příčku s 29 body.

6WDYSÔHGYÙNRSHP
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KRALICE NA HANÉ Chcete znát specialisty na výsledkové
plichty v odvetné části Clean4you krajského přeboru mužů KFS
Olomouc 2018/2019? Jsou jimi fotbalisté FC Kralice na Hané, kteří
zremizovali i čtvrtý ze svých čtyř jarních duelů! Tentokrát hráli nerozhodně po prohraném prvním poločase v sobotu na vlastním
hřišti v rámci 21. kola soutěže proti FC Želatovice, jež následně
udolali 7:6 v penaltovém rozstřelu. Svou úspěšnost tohoto dovednostního vyvrcholení výsledkově rovnocenných zápasů tím
zvýšili na pětasedmdesát procent po zimní přestávce.

nerozhodný výsledek, v sobotu potřetí zvládly penalty

Golfista Huňka: „Přijel jsem na otočku

REMÍZOVÍ
KRÁLOVÉ PŘEMOHLI ŽELATOVICE zRakouska,cestazpětbuderadostná!“
Kralice ze čtyř jarních střetnutí pokaždé uhrály

38
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Po třech brankách na plusové i mínusové straně si zapsali fotbalisté
po zápasech se Sokolovem a Pardubicemi, ve druhém jmenovaném
chyběl hráč s číslem 3 na zádech

3

6,/1
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těžký výjezd ve Varnsdorfu. Nechávat záchranářské práce do posledních
dvou kol si netroufne ani trenérský
greenhorn. „Nyní se soustředíme pouze na nejbližší domácí duel, který musíme bezpodmínečně vyhrát,“ burcuje
Oldřich Machala.
Tuto sobotu v podvečer tak bude eskáčko potřebovat možná větší podporu
z hlediště než kdykoli předtím. V areálu
SCM Za Místním nádražím je stanoven
výkop na sedmnáctou hodinu.

2TQUV÷LQXUMÚ \¾NQåPÊM 2QN¾M é  WOÊ
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2:1
příliš pohledný fotbal. Ani jeden tým si
nevypracoval žádnou vyloženou gólovou
šanci, statistici dokonce nezaznameali ani
přímou střelu na branku.
O to více začala zhurta druhá půle. Podobně jako na Zbrojovce rezultoval první gól
z rychlého protiútoku domácích. Slaninka ve vápně zabránil Mužíkovi v převzetí
Čelůstkova centru a po odpískané penaltě
poslal domácí do vedení Fousek – 1:0. Vzápětí mohlo být srovnáno. Centrovaný míč
totiž Biolek hlavičkoval dobře pod břevno,
Letáček ale míč vytáhl nad branku. Eskáčko nakonec oplatilo domácím stejnou
mincí. Po jejich nepřímém volném kopu
se dostal míč k nastartovanému Píchalovi,
který za sebou nechal stopera Šejvla a tváří
v tvář brankáři uklidil míč k tyči – 1:1! Hosté se ovšem z vyrovnání dlouho neradovali.
Po rozehrání se dostal míč do autu, z vhazování vyplynul na hranici šestnáctky osamocený Fousek, který podobnou křížnou
střelou k tyči rozjásal domácí tribunu – 2:1.
Domácí se pak zřetelně snažili hubený ná-

šlo podle vás o nedostatek koncentrace po vyrovnávací brance?
„Soupeř vhazoval aut a z tohoto vhazování nás přehrál. Na hranici šestnáctky ‚vyplaval‘ samotný hráč a vystřelil přesně k tyči.“
ƔƔ Nějakou dobu jste v druhém
poločase hrál i na hrotu, měl jste za
úkol výškově posílit ofenzivu?
„Ano, trenér mě vysunul na hrot, abychom tam měli nějakou výšku a zkusili
to těch posledních dvacet minut hrnout dopředu. Nějaké situace jsme tam
měli, ale nedokázali jsme je využít. “
ƔƔ Čeká vás další důležitý domácí
zápas, tentokrát Táborsko...
„Nezbývá nám nic jiného než vyhrát,
ale dýchalo by se nám lépe, kdybychom z Pardubic přivezli nějaký bod.“

chránili v předposledním kole. Zatím to
ovšem nijak optimistické není, Táborsko
figuruje na sestupové, tedy předposlední
příčce. Avšak po nedělní výhře nad Žižkovem už pouze s jednobdoovou ztrátou na
čtrnáctou Chrudim a tříbodovým mankem na třináctý Prostějov...
Tým v zimě opustil dlouholetý brankář
Toma, na hostování přišel z Plzně Šiman.
I další hráči přišli většinou na hostování
z prvoligových klubů, tudíž v sestavě se
objevují poměrně známá jména jako
Musiol, Valenta, Pilík či Christian Frýdek.
V utkání se Žižkovem nastoupilo Táborsko ve složení: Šiman – Březina, Hasil
(32. Kopřiva), Navrátil (C), Šandera
– Ad. Čermák, Ch. Frýdek, M. Kučera
(46. Gebert), P. Pilík – Valenta (60. Pfeifer), Musiol.
(tok)

skok vší silou udržet, Prostějov ale zbraně
nesložil a snažil se vyrovnat. Nejblíže byl
třináct minut před koncem Koudelka, který svůj únik zakončil solidní střelou, kterou
musel pardubický gólman Letáček vyrážet
na roh. Pardubice se v těchto chvílích soustředily především na defenzívu, ze které
vyrážely do rychlých brejků. Eskáčko se

sice snažilo vytvořit závěrečný tlak, více jak
zblokovanou ránu Píchala tři minuty před
koncem z něj ale nevytěžilo. V samém
závěru drželi domácí míč u rohového praporku a těsné vedení uhájili.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a
průběžnou tabulku s dalším programem F:NL najdete na straně 26

„Jsem nespokojený, že jsme tady prohráli. Nemuselo se to stát, bohužel jsme se opět dopustili zbytečného faulu v pokutovém území. Podobná situace může mít spoustu řešení,
hráč příležitost nepromění nebo brance jinak zabráníme. Pak vyrovnáme na 1:1, jenže
za chvíli dostaneme gól po autovém vhazování a triviální chybě. Nespokojenost pramení
z faktu, že jsme místy byli lepší mužstvo než domácí, ale bod opět nemáme.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:

„Po propadáku v Brně nebylo úplně jednoduché hráče namotivovat a řekl bych, že
to na nich bylo vidět. Přece jen jsme hráli trochu v křeči. Souhlasím s trenérem hostí,
že to bylo v poli vyrovnané utkání, každý chvilku tahal pilku nebo chcete-li, měl déle
balón na noze. Za stavu 1:1 jsme zapomněli možná na zadní vrátka nebo byli v nějaké
euforii, tehdy jsem se trochu obával o výsledek. Naštěstí nám soupeř umožnil hned
za minutu vyrovnat. Pak už jsem věřil, že to klukům nalije sil do závěrečných minut a
vítězství jsme ubojovali. Po zápase v Brně to jsou pro nás moc důležité body.“

Jiøí KREJÈÍ - trenér FK Pardubice:

POHLEDEM TRENÉRÙ

PROSTĚJOV Vzájemně si kluby nic
špatného neudělaly, přesto má prostějovský klub na svého nadcházejícího
soupeře tak trochu „žízeň“. V utkání
před dvěma lety na domácím stadionu
došlo totiž na nedůstojný závěr v režii
rozhodčího Dreslera, který prodlužoval až do kýženého odpískání penalty,
po níž si soupeř odvezl tři body za vítězství 3:2. V zatím posledním měření
sil na podzim se oba soupeři rozešli
smírně 1:1, za Prostějov vyrovnával
Hapal.
Do Tábora dorazil v zimě neúspěšný podzimní trenér Žižkova Petr Mikolanda,
který dostal navlas stejný úkol, jaký by jej
čekal u pražského týmu – záchrana soutěže. S tou mají v tomto klubu zkušenosti
už z minulé sezóny, kdy se definitivně za-
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Pardubický remízový sen dlouho nevydržel

hry, hrozily nám akorát křížnými balóny. Nějaký ten občasný brejk jsme
dokázali ustrážit. V prvním poločase
jsme měli dva brejky, ve druhé půli stála za to Biolkova hlavička. Inkasovali
jsme gól z penalty, podařilo se nám
vyrovnat, jenže za minutu jsme inkasovali znovu. Poté jsme už z optického
tlaku nedokázali vytěžit branku.“
ƔƔ Obdržet gól hned po rozehrání,

PARDUBICE S odhodláním konečně potvrdit doma získané body i na hřišti soupeře odcestovali už na Velký pátek odpoledne fotbalisté 1.SK Prostějov do města perníku, kde se hrálo tradičně v sobotním dopoledni. Pardubičtí si mezitím lízali rány po středeční porážce na Zbrojovce, i den navíc
měla být pro eskáčko výhoda. Jenže brzká penalta ve druhém poločase
poslala domácí do vedení. Na vydařený Píchalův brejk znamenající kýžené
vyrovnání takřka vzápětí odpověděl opět Fousek, a přes veškerou snahu se
už Hanákům srovnat skóre utkání 24. kola F:NL nepodařilo.
si ovšem prostějovská obrana pohlídala.
EXKLUZIVNÍ
Prostějovský Janíček fauloval ve 13. mireportáž
nutě Tischlera a domácí dostali možnost
zahrávat přímý kop ze slibné střelecké
pro Večerník
pozice. Adam Fousek ale trefil jen zeď,
prostrčení Čelůstky pakvystihl Sus. Po
odehraných dvaceti minutách zkoušel
Fousek využít poměrně vysokého poPrvní poločas příliš fotbalové krásy nepo- stavení brankáře Le Gianga, jeho lob byl
bral, diváci se mohli spíše těšit z krásného ale nepřesný. Na druhé straně osm minut
jarního počasí. Úvodním náznakem do- před přestávkou našel Biolek vlevo rozmácí aktivity byl nedotažený ofenzivní běhlého Koudelku, jeho zakončení mířipokus Černého, Biolkův pokus na druhé lo pouze do boční sítě. Vzápětí se ještě po
straně byl krutě nepřesný. Pardubice se zmatcích před brankářem Letáčkem dosnažily uplatňovat pro ohrožení soupe- stal k míči Píchal, jenže míč šel těsně vedle
řovy branky průnikové přihrávky, které tyče. První poločas utkání tak nepřinesl

FK PU
1.SK PV

ƔƔ Fakt, že jste byli Pardubicím naprosto vyrovnaným, chvílemi i lepším soupeřem, v konečném účtování moc nepomůže?
„Výsledek je 2:1 v náš neprospěch a to
je vždy nejdůležitější ukazatel. Vracíme se bez bodu, i když jsme Pardubice
vůbec nepustili do jejich kombinační

Tomáš KALÁB

PARDUBICE Po další zápasové stopce za vyloučení v Ústí nad
Labem se vrátil do základní sestavy prostějovského eskáčka právě včas, aby vyztužil stoperskou dvojici. A nejen to. Tomáš Janíček
(na snímku) si navlékl kapitánskou pásku a s ní ve druhém poločase chvíli suploval roli Karla Kroupy. Po zápase nějakou dobu
seděl na prázdné lavičce a kroutil hlavou...

6RERWQËØNROHVN¿êND

Úterý 23. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

z Pardubic by se nám dýchalo lépe,“
9ă7ħþ(. „Smrzíbodem
smést Táborsko
stopera Tomáše Janíčka
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MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
22. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc „B“(pátek 26.4., 16.15, Kulička –
OFS, Páral).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:
22. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc „B“(pátek 26.4., 14.00, Páral – Kulička, OFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
l(16.c%p
13. kolo, neděle 28. dubna: Mostkovice – Holešovské holky (10.00, Běhal), Držovice – Uherský Brod (16.00,
Polák).

III. TØÍDA OFS
PROSTÌJOV, SK. „B“:
15. kolo, neděle 28. dubna, 16.00 hodin: Kostelec na Hané „B“ – Protivanov
„B“ (sobota 27.4., 16.00), Brodek u Konice „B“ volno, Plumlov „B“ – Zdětín
(hřiště Krumsín), Přemyslovice – Kladky, Ptení – Otinoves, Hvozd – Čechy
pod Kosířem.

III. TØÍDA OFS
PROSTÌJOV, SK. „A“:
11. kolo, neděle 28. dubna, 16.00 hodin: Bedihošť – Nezamyslice „B“ (sobota 27.4., 16.00), Želeč – Otaslavice „B“,
Biskupice – Kralice na Hané „B“, Brodek u Prostějova „B“ – Němčice nad Hanou „B“, Pavlovice u Kojetína – Olšany.

PØEBOR OFS
PROSTÌJOV – II. TØÍDA:
18. kolo, sobota 27. dubna, 16.00
hodin: Brodek u Konice – Horní
Štěpánov, Držovice – Brodek u Prostějova, Čechovice „B“ – Nezamyslice,
Skalka – Vrchoslavice (hřiště Pivín),
Vícov – Tištín (hřiště Krumsín), Výšovice – Vrahovice (neděle 28.4., 16.00),
Dobromilice – Určice „B“ (neděle
28.4., 16.00).

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
20. kolo: Třeština – Smržice (sobota
27.4., 16.00, Hrbáček – Novák, Rozman), Jesenec – Nové Sady „B“ (neděle 28.4., 16.00, Chládek – Aberle,
Štěpán).

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
20. kolo, sobota 27. dubna, 16.00
hodin: Ústí „B“ – Haná Prostějov (Lasovský – Stloukal, OFS), Klenovice
na Hané – Radslavice (Horák – Valouch, OFS), Mostkovice – Jezernice
(Zemánek – Majer, OFS), Želatovice
„B“ – Němčice nad Hanou (neděle
28.4., 16.00, Motal – Majer, Horák),
Tovačov – Otaslavice (neděle 28.4.,
16.00, Krpec – Vojtek, Kučera), Pivín
– Újezdec (neděle 28.4., 16.00, Šrejma – Kreif, Zemánek).

ALEA SPORTSWEAR 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
20. kolo, sobota 27. dubna, 16.00
hodin: Slavonín – Lipová (M. Pospíšil
– Štětka, Vedral), Určice – Plumlov (Šafařík – Rosskohl, Bašný), Kostelec na
Hané – Brodek u Přerova (neděle 28.4.,
16.00, Januš – Rosskohl, Šafařík),
Protivanov – Čechovice (neděle 28.4.,
16.00, Lizna – Jílek, Straka).

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
20. kolo, sobota 27. dubna, 16.00 hodin: Leština – Konice (Aberle – Hampl,
Chládek).

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
22. kolo, neděle 28. dubna, 16.00
hodin: Velké Losiny – Kralice na Hané
(Štětka – J. Dorušák, Machala).

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
25. kolo: 1.SK Prostějov – Táborsko
(sobota 27.4., 17.00).
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jsme se dosud na jaře utkali, a po zápase
vypukla velká euforie,“ vysekl poklonu
svým hráčům i soupeři trenér vítězů
Petr Ullmann.
Ocenil kolektivní výkon gólmanem
počínaje a oběma útočníky konče, na
třech vybojovaných bodech měli všichni svůj podíl. „Bolelo to a utržili jsme
hodně šrámů. Hrálo se ve vysokém
tempu a velkém vedru, kluci ale opět
fyzicky vydrželi a v deseti se vraceli pod
balon. Útočníci sice nebyli tolik ve hře,
pracovali ale pro tým. Adam výborně
kopal standardky, Jara Krása je nadstandardní hráč a dělal jim velké problémy,
i defenziva byla opět super a Jara potvrdil, že má formu,“ chválil sedmatřicetiletý kouč.
Navýšit hubené konické vedení mohl
už máme špičku za sebou a nyní nás
čekají papírově slabší soupeři. Budou
to souboje o psychice, nesmíme podlehnout uspokojení a nepodcenit soupeře,“ burcuje Ullmann k obezřetnosti
a koncentrovanosti.
Nejprve přijde na řadu sobotní výjezd k poslední Leštině, která již šest
zápasů v řadě neskórovala, poté venkovní derby s Haňovicemi, než se
Koničtí opětovně představí doma,
a sice v neděli 12. května proti Bělkovicím. „Vše jsou soupeři, s nimiž musíme sbírat body. Leštinu jsem sledoval,
v zimě výrazně oslabila, ze tří utkání má
zatím skóre 0:13 a se čtyřmi body je
odsouzena k sestupu. Nesmíme se ale
nechat zmást, bude hrát doma a snažit
se, ani teď nás nečeká lehké utkání. VySokol
Konice
TJ Jiskra
Rapotín

Branka: 14. Širůček. Rozhodčí: Majer
– Spurný, Zemánek. Žluté karty: 49. Kořenovský, 89. Procházka – 14. Kocourek,
60. Skýva, 80. Hudec, 82. Havlas, 83. Cejpek, 85. Matoušek. Červená karta: 86.
Skýva (R). Diváků: 120. Sestava Konice: Vévoda – Blaha (63. F. Bílý), Oščádal,
Procházka, Drešr – Knoll (74. L. Bílý),
Kořenovský, Širůček, Krása – Kamený
(90. Kučera), Paš. Trenér: Petr Ullmann.

1:0
(1:0)

užijeme opět naši regeneraci, poléčíme
šrámy a opět se kvalitně připravíme,“
věří konický trenér Petr Ullmann v pokračování tříbodové série.
(jim)

PROSTĚJOVSKO Na velikonoční pokračování „B“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS nebudou
v ani jednom z dua okresních reprezentantů vzpomínat v dobrém. Jesenec vedl v Kožušanech už
o dvě branky, když musel jít do desíti a pro zranění přišel i o kapitána, nabízené výhody pak domácí využili k dokonalému obratu. V dresu domácíh opět nastoupil bývalý reprezentant David
Rozehnal. To Smržice hostily suveréna z Olešnice, a přestože se velice záhy ujaly vedení, nakonec i díky hattricku čtyřiačtyřicetiletého Zdeňka Opravila putovaly všechny tři body k Bouzovu.
Prohrávaly ale i další celky z konce tabulky, Jesenec je tak stále sedmý a Smržice jedenácté.

po dvou Širůčkových centrech Michal
Oščádal. Nejprve hlavičkoval těsně
vedle, podruhé zachránil na brankové
čáře jeden z obránců. Soupeř se dostal
do jediné možnosti, o to tutovější však
byla. „Stoprocentní gólovka. Zhruba
z půlky šel jejich hráč sám na bránu,
Jara jej ale vychytal. A závěr jsme si už
pohlídali. I díky frustraci soupeře, která
vyvrcholila vyloučením na lavičce sedícího náhradního gólmana Rapotína,“
přiblížil.
Po čtyřech jarních kolech tak Konice
hlásí zisk jedenáct bodů ze dvanácti
možných. A ze čtvrté pozice ztrácí jen
bod na Hlubočky a čtyři na Chválkovice. „Jsem rád, že máme Rapotín za sebou, tento tým je schopen sebrat body
soupeřům nad námi. Až na Hlubočky

Vévoda vychytal další nulu
a Konice zdolala i Rapotín

TJ Sokol
.RņXÆDQ\
SK Jesenec–
Dzbel

jeme, horší je pro mě přijít o tolik hráčů,
nevím, jak to teď dám dohromady. Kluky
mohu jen pochválit, utkání odjezdili, pře„Utkání se mi těžko hodnotí, pořád ho mýšlím ale o tom, jestli má cenu fotbal dál
nemůžu vydýchat... Po půli jsme vedli 2:1 dělat...“
a přidali jsme i třetí gól, jenže pak nám neTJ
smyslně vyloučili hráče, zramovali bran6PUņLFH
2:8 )&2OHÆQLFH
káře, který naštěstí dochytal, ale rameno
(1:8)
má špatné, a zranili kapitána. Odneslo to
u Bouzova
koleno, aniž by zákrok na stojnou nohu
vůbec odpískali. Přišli jsme o tři hráče Branky: 3. Kalandřík, 54. Klus – 17., 31.
a divné věci se tu asi dějí kolem fotbalu. a 48. Kolomazník, 57., 72. a 90. OpraKluci si odtrhávají od huby a jeden zme- vil, 11. Ševčík, 84. Knápek. Rozhodčí:
tek v černém vám to pak pokazí. Nejde Winkler – Machala, Dokoupil. Žluté
mi o výsledek, mohli nám říct, že prohra- karty: 83. Studený – 33. Ohrablo, 69.

Hodnocení trenéra Jesence Petra
Tichého:

9:0

Pak se projevila síla soupeře. Dokázali
jsme ještě snížit na 4:2, následně nám ale
z každé šance dali gól. Až na mě máme
velice mladé mužstvo, zatímco oni jsou
zkušení a utkání si pohlídali. Chyběli mi
tři hráči z posledního utkání, věděli jsme
ale, že tento zápas nás nezachrání. Chtěli
jsme si to s nimi rozdat na férovku, žádný zaparkovaný autobus, a výsledek je
až moc krutý. Se Zdenou jsme kamarádi
a po utkání jsem mu říkal, že tyto tři góly
má od nás jako dárek k Velikonocům.
Nyní nás čeká Třeština, důležitější pro
nás ale byla minulý týden Zvole a pak
další domácí zápasy.“
(jim)

s nulou i na kontě vstřelených branek.
Po domácím souboji s Brumovem se
vydaly svěřenkyně Roberta Karafiáta do Vlkoše a na jihu Moravy inkasovaly po dvou téměř souměrných
poločasech devět branek. Tradiční
účastník této soutěže tak i po dvanáctém kole uzavírá s jedním získaným
bodem její pořadí.
Bezbrankový stav vydržel téměř celou úvodní půlhodinu, než se dvakrát

v rychlém sledu zapsaly do střelecké listiny Kateřina Lukešová s Julií Sležkovou.
Vzápětí se podruhé prosadila Lukešová
a gólem do šatny zasadila čtvrtou ránu
Jana Polešovská.
Hostujícím barvám chyběla brankářka
Veronika Nováčková a zastoupit ji musela Petra Holubová. Ta držela i ve druhé
půli dlouho stav beze změny, teprve v závěrečných třiceti minutách na ni dokázaly
protihráčky zdárně vyzrát. Během pouhé

minuty se to povedlo Lucii Dohnálkové
a podruhé skórující Polešovské, účet zápasu pak uzavřely další trefy Pavly Mezihorákové, Sabiny Osičkové a Denisy
Kachtíkové, po nichž svítil na ukazateli tři
minuty před koncem nelichotivý stav 9:0.
A tak tomu bylo i po závěrečném hvizdu.
V příštím kole se Mostkovičanky představí doma, v tradičním nedělním čase od
desáté hodiny dopolední je však nečeká
žádný odpočinkový soupeř. Na Hanou

zavítají aktuálně druhé Holešovské holky,
které se díky prohře Zlína na půdě vedoucího Brumova a svému velice aktivnímu
skóre 61:9 posunuly už na stříbrnou pozici.
Kouče Karafiáta se ani tentokrát nepodařilo o uplynulém víkendu sehnat na mobilním telefonu.
(jim)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku MSD žen najdete na straně 27
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DRŽOVICE, PROSTĚJOV První jarní divizní
bod se v neděli odpoledne podařil ukořistit fotbalistkám Držovic. Svěřenkyně Tomáše Jetela
navázaly na vydařenou zimní přípravu i sympatický výkon z Brumova a při letošní domácí
premiéře proti Vlkoši se jim odměnou stala remíza 2:2. A výsledek mohl být ještě lepší, vždyť
po pětatřiceti minutách vedly domácí hráčky již
o dvě branky, teprve pak se dokázalo prosadit
i hostující družstvo.
„Holky odehrály i v jedenácti lidech skvělý zápas.
Bod je pro nás perfektní, ale přesto jsem i trochu
zklamaný, měli jsme na tři. V závěru jsme odpadli fyzicky a Vlkoš má vyzrálý tým, který nás ve druhé půli
trochu potrápil,“ bilancoval domácí kouč Tomáš Jetel.
Při tvorbě sestavy se vedle Solange Soares musel obejít rovněž bez brankářky Langerové, mezi tyčemi ji tak
musela zastoupit stoperka Frömmlová. Dlouho se ale
to nejzajímavější odehrávalo na opačné straně hřiště,
kde se do hlavních rolí nominovaly její spoluhráčky.
„Děvčata bojovala a potvrdilo se, co jsem říkal po mi-

&4ä

OMLUVA
V minulém vydání si zařádil tiskařský šotek, jehož příčinou zůstal referát sportovního redaktora o utkání držovických fotbalistek v domácí
premiéře jarní části, který vznikal až na hranici
uzávěrky, ukryt ve složce, přičemž na straně se
objevila zpravodajství z předchozího kola. Než
si toho zodpovědní editoři stačili všimnout,
bylo po uzávěrce vydání a nemilosrdně už se
tisklo...
Za nedopatření se redakce Večerníku omlouvá klubu, jejich příznivcům i všem čtenářům.
A dnes se ještě k úspěchu fotbalistek Držovic
vracíme!

nulém utkání, že s těmito soupeři můžeme bodovat.
Hrálo se nahoru, dolů a podle počtu šancí jsme měli
zvítězit, ale i za bod musíme být rádi,“ mísily se pocity
v držovickém trenérovi.
Ještě v závěru mohly rozhodnout Malinková či Benková, leč nakonec se oba soupeři museli spokojit
s dělbou bodů. „Štěstí nám nepřálo. Ale i tak je to další
posun kupředu, Vlkoš si totiž určitě přijela pro vítězství a musela si zvyknout na naši hru, co se zlepšuje
zápas od zápasu,“ potěšilo Jetela.
(jim)

0$-Ì$632Ċ%2'
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HOLEŠOV, PROSTĚJOV Týden po úvodním jarním bodu z domácího souboje proti
Vlkoši se dařil fotbalistkám Držovic dlouho
držet vyrovnaný stav i proti favorizovaným
Holešovským holkám, navíc na jejich hřišti.
Aktuálně druhý nejlepší tým „B“ skupiny
moravskoslezské divize žen se poprvé prosadil až v předposlední minutě první půle, svůj
náskok zvýraznil teprve po změně stran.
„Museli jsme se obejít bez Benkové a Soares,
navíc se nám zranila ještě Čislinská. Holešov byl
lepší, drželi jsme se ale dlouho, než rozhodla jeho
kvalita. Jsou už delší čas spolu a navíc měly čtyři
pět hráček na střídání. Možnost nechat někoho
na pár minut odpočinout dělá strašně moc, navíc
na tom ani fyzicky nejsme až tak dobře,“ přemítal
hostující kouč Tomáš Jetel.
Překvapení viselo ve vzduchu prakticky celý první poločas, tři branky, které orámovaly přestávku,
však nedopustily žádný úkrok od očekávaného

HOL
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setrvání bodů na Kroměřížsku. „Soupeř byl lepší, srovnatelný s Brumovem nebo Zlínem. Na
takového zatím určitě nemáme, i tak jsme si ale
nějaké šance vytvořili. V první půli ještě moc ne,
ve druhé jsme se ale posunuli víc dopředu, tak
jich přibylo, nezakončili jsme ale. Potěšitelné ale
je, že se do příležitostí dostáváme i proti silnějším
celkům,“ pochvaluje si činěné pokroky.
O tomto víkendu se Držovičanky doma utkají s Uherským Brodem a proti pátému celku
tabulky, jenž má na kontě o devět bodů víc, se
budou snažit svou dosavadní sbírku úspěchů
rozšířit. „Máme v týmu tři maturantky i nějaké
zranění, měly by se nám už ale vrátit Soares i Benková. Očekávám vyrovnanou partii a věřím, že
budeme schopni uhrát nějaký bod. Právě Brodu,
Vlkoši, Březnici a Mostkovicím se můžeme rovnat, a když budeme v plné sestavě, tak můžeme
něco uhrát. Je totiž hodně znát, když vám jedna
dvě hráčky vypadnou. Celkově jsem ale spokojen s nasazením i přístupem k utkáním, za dva
roky jsme učinili neskutečný pokrok,“ ocenil vzestup dívčího družstva i jeho jednotlivých členek
Tomáš Jetel.
(jim)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku MSD žen najdete na straně 27
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VLKOŠ, PROSTĚJOV Ani druhé
jarní vystoupení v „B“ divizi moravskoslezské divize žen neznamenalo
pro fotbalistky Mostkovic bodový
zisk a tentokrát se musely spokojit

VLK
MOS

„Olešnice potvrdila svou kvalitu, výsledek ale neodpovídá hře. Vedli jsme 1:0
a dělali jsme jim velké problémy naším
napadáním. Prvních patnáct dvacet
minut se nám to dařilo a mohli jsme
z toho vytěžit i víc než jen jeden gól.

Hodnocení trenéra Smržic
Ivo Zbožínka:

Novák. Diváků: 180. Sestava Smržic:
Kollmann – Vařeka, Tomiga (58. M. Studený), Gottvald, Augustin – Kiška (67.
Dostál), Zbožínek (80. Luža), Klus, M.
Verner (46. Pleva) – Š. Verner (84. Doseděl), Kalandřík. Trenér: Ivo Zbožínek.

0RVWNRYLFHXQLNO\YH9ONRñLGHVtWFH

Branky: 30. a 70. Soušek, 75. Stuchlík,
88. Sladký – 31. Poles, 39. P. Tichý, 52. J.
Tichý. Rozhodčí: Labaš – Štětka, Šerý.
Žluté karty: 18- Herzán, 51. Thomas,
58. Sladký, 59. Řehák, 78. Rozehnal – 4.
Burian, 60. Čížek, 85. Navrátil. Červená
karta: 47. Zajíček. Diváků: 150. Sestava
Jesence: R. Burget – Horák (10. Laštůvka), Zajíček, Burian, Žouželka – Navrátil,
P. Tichý ml., Čížek (67. Ošlejšek), J. Burget – J. Tichý, Poles. Trenér: Petr Tichý st.

(1:2)

4:3
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I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

KONICE, PROSTĚJOV Jediná
přesná rána z kopačky Adama Širůčka rozhodla o výsledku nedělního
střetnutí Konice s Rapotínem. Domácí chtěli svému soupeři oplatit
podzimní porážku 1:4 a podařilo
se jim to. Po Bohuňovicích, Chválkovicích a Řetězárně zvládli vítězně
i čtvrtý letošní mač. Za celé období
ztratili jediný bod a již téměř dvě stě
čtyřicet minut neinkasovali, i proto
dál zůstávají v kontaktu s nejlepším
triem „A“ skupiny I.A třídy.
„Vyplnila se má předzápasová slova
o důrazném, nepříjemném a běhavém
soupeři. Bylo to vyrovnané utkání, které rozhodla jedna perfektně kopnutá
standardka přes zeď do šibenice. Rapotín byl nejtěžším soupeřem, s nímž

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

I.B třída skupina B

ĆHFKRYLFH
FC Kostelec
na Hané

„Utkání vyhrálo šťastnější mužstvo, ne
to lepší. Podařil se nám vstup a prvních
třicet minut jsme hráli podle představ,
pak jsme ale nepochopitelně přestali
běhat i dostupovat, prohrávali jsme
osobní souboje a Kostelec převzal
až do konce iniciativu. Také jsme
měli šance, které jsme neproměnili,
musím ale uznat výkon soupeře a pogratulovat mu k němu. Chyběla nám
kvalita a klid, kromě zraněného Jahla
jsem postrádal i oba stopery Haluzu
se Zapletalem, přesto jsem od zkušenějších hráčů očekával trochu lepší výkon. Kluci si nicméně zaslouží
pochvalu za bojovnost a urputnost,
když to nejde fotbalově, tak je vůle
důležitým faktorem. O výsledek jsme
se strachovali až do poslední minuty,
smůlu jsme si ale vybrali minule proti
Dubu, teď se štěstí přiklonilo k nám.
Musím poděkovat i fanouškům obou

Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

2:1
(0:0)

TJ Sokol
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TJ Sokol
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neproměnili jsme je a pak přišla dvaaosmdesátá minuta a nepochopitelná
penalta. Tu domácí proměnili, nedá
se ale nic dělat. Věděli jsme o síle soupeře, a protože se nám do sestavy vrátil
Tomáš Sekanina, posunuli jsme Marka
Pospíšila do obrany. Eliminoval jejich
nákopy, jenže pak musel pro zranění
střídat

TJ Sokol Dub nad
Moravou

Branky: 68. Kus, 88. Murin – 78. Zelina. Rozhodčí: Lepka – Šebesta, Hampl.
2:1
Žluté karty: 44. Peša (B). Diváků: 160.
SK
(0:1)
Sestava Určic: T. Hýbl – Šnajdr (48.
Protivanov
Kaprál), Zelina, Frehar, Slezák – Paul,
Branky: 64. Šálek, 81. Kadlec z penal- Bureš, Menšík (18. Krajíček), O. Haty – 34. Grmela. Rozhodčí: Chládek louzka - P. Halouzka, Hejduk (67.
– Šteier, Zemánek. Žluté karty: 38. Bross). Trenér: David Kobylík.
Skopal, 55. Krempl, 78. Přecechtěl – 61.
Hodnocení hostujícíhotrenéra
F. Pospíšil, 74. M. Sedlák. Diváků: 120.
Určic Davida Kobylíka:
Sestava Protivanova: M. Piták – M.
Pospíšil (56. M. Sedlák), Milar, Dvořák, „Čekaly nás speficiké podmínky, niZ. Pospíšil – Sekanina, Kropáč – D. Sed- kde jinde není tak malé hřiště. Domácí
lák (66. T. Pospíšil), F. Pospíšil, Musil se s tím srovnali lépe a přestože to byl
– Grmela. Hrající trenér: Milan Piták. vyrovnaný zápas bez šancí, ve kterém
jsme inkasovali až gólem v samém záHodnocení asistenta Protivanověru, prohráli jsme zaslouženě. Bělova Daniela Nejedlého:
tín byl tentokrát takový chtivější a všu„„Za první půli nemůžu klukům nic vy- de o kousek dřív. Klukům nelze upřít
tknout. Hráli jsme aktivně, dobře s mí- snahu, ale chyběla nám nadstavba.
čem, mělo to kvalitu a takto bychom Tým prochází určitým vývojem, hráči
chtěli, aby to vypadalo. Leč nebyli jsme si zvykají na styl, který chci praktikoefektivní a ze čtyř šancí jsme využili jen vat. Více než prohra mě tak mrzí zrajednu. Druhá půle už tak dobrá nebyla, nění Menšíka, u něhož je podezření na
Dub musel začít šlapat, byl nepříjemně křížový vaz a bude nám chybět až do
agresivní a my zjednodušili hru. Pak konce sezóny. Odpadl nám tak další
přišla klasika, standardka Dubu a z ní hráč, který se navíc dostával do slibné
vyrovnání. Také jsme měli šance, ale formy...“
(jim, pk)

„Výsledek hovoří jasně, celý zápas ale
nebyl tak jednoznačný. Začali jsme jinak než před týdnem v Určicích, každý
tým si někdy vybere slabší chvilku. Podařilo se nám dát góly, soupeř ale snížil
a nebylo to vůbec jednoduché utkání.
Konečný stav je super a panuje s ním
maximální spokojenost, úplně ale neodpovídá realitě. Nicméně ve hře jsem
pozoroval zlepšení, kluci do ní opětovně dali srdíčko.“

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:

PROSTĚJOVSKO Velikonoční kolo přineslo pro týmy z regionu vcelku slušnou nadílku. Z tříbodového zisku se v 19. kole skupiny„A“ I.B třídy Olomouckého KFS radovaly Otaslavice i Klenovice na Hané,
bod braly Haná Prostějov a Pivín, oba již shodně nepřidaly druhý v penaltovém rozstřelu. S prázdnou
vyšly pouze Němčice nad Hanou, které ale dostaly búra v derby od Mostkovic. A právě tento tým
tam lze z místního pohledu vyhlásit za mužstvo kola.

Branky: 25. Pekař, 34. Petržela, 47. Palla
z penalty, 85. a 87. Fialka – 36. Kovařík.
Rozhodčí: Šafařík – Kreif, Chládek.
Žluté karty: 43. Palla – 20. Dudík. Diváků: 125
Sestava Lipové: Holásek – Petržela (58.
Fialka), Takáč (55. Drexler), Abrahám, A.
Přikryl – Palla, Horák, Pekař, Novák (79.
Novák) – D. Přikryl, M. Vybíhal (82. Žilka). Hrající trenér: Pavel Růžička.

5:1
(2:1)

SK
Lipová
FK Spartak Lipník
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„V první půli se hrálo vyrovnaně
nahoru dolů, nejprve si ale Milan
Synek u první penalty nepočínal úplně zkušeně a pak jsme dostali ještě
druhý gól. Do druhé půle jsme chtěli
s výsledkem něco udělat a vletět na
ně, cítili jsme, že je tu šance urvat
alespoň bod. Vytvořili jsme si stejný počet šancí jako proti Slavonínu,
ale zklamala nás koncovka, vše šlo
vedle brány. Čechovice zalezly a jen
odkopávaly balony, my jsme předvedli hodně kvalitní výkon a musím
kluky pochválit za bojovnost a nasazení. Chybělo nám štěstí, mimo
jiné jsme za stavu 2:0 nedali penaltu,
teprve pak Matěj Klimeš snížil krásnou střelou do šibenice. Nemáme se
za co stydět, ve druhé půli jsme měli
velkou převahu a domácí se až do posledních sekund báli o výsledek.“

Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Petra Merty:

týmů, hodně jich dorazilo i z Kostelce a na I.A třídu byla skvělá návštěva
i atmosféra.“

poločasu jsme přeházeli posty a chtěli
výsledek otočit. Bohužel pak byl vyloučen Jarda Svozil mladší a my tak
dohrávali v deseti. Kluci se ale semkli,
zabojovali a nejprve jsme snížili Valtrem, aby čtyři minuty před koncem
Sokol
trefil krásně trestňák Martin Svozil.
Kovalovice
3:3
Penalty jsme pětkrát vyhráli, tentokrát
(3:1)
Sokol
v
PK 4:3
jsme se dvakrát mýlili. Jednou už to
3LYtQđ
prostě muselo přijít... Přestože jsme
Branky: 2. Zezula, 15. Janováč, 38. byli lepší, vzhledem k faktu, kdy jsme
Rybovič z penalty – 27. J. Svozil ml. srovnali krok, bod beru.“
z penalty, 76. Valtr, 86. M. Svozil.
).1đPćLFHQDG
Rozhodčí: Perutka – Lasovský, BarHanou
tl. Žluté karty: 27. Zavadil – 45. Tra1:5
TJ Sokol
jer. Červená karta: 67. J. Svozil ml.
(0:3)
Mostkovice
Diváků: 150
Sestava Pivína: Fürst – M. Pospíšil
(64. Hýbl), S. Vrba, Makoš, Šišma – Branky: 61. J. Navrátil - 4. a 47. z peValtr, M. Svozil, Novák, Bartoník - J. nalty P. Zapletal, 27. a 38. Bureš, 83.
Svozil ml., Trajer. Trenér: Jaroslav Kazda. Rozhodčí: Horák – Borůvka,
Straka. Žluté karty: 86. Buček – 52.
Svozil st.
Bureš. Diváků: 53.
Hodnocení trenéra Pivína JaroSestava Němčic: A. Kopřiva (46. I.
slava Svozila:
Kopřiva) – Jordán (75. Vrána), M.
„Do utkání jsme vstoupili špatně a už Navrátil, Buček, Spiller – Chalánek
ve druhé minutě inkasovali. Po čtvrt- (64. Studený), J. Navrátil, Hrůzek, Frhodině jsme dostali laciný druhý gól, gál (4ž. Řezáč) – Kolečkář, Horák (33.
a přestože hra byla vyrovnaná, byli jsme Pěnčík). Trenér: Radovan Novotný.
v těžké situaci. Herně jsme šli ale naho- Sestava Mostkovic: Karafiát – Sekaru a zaslouženě snížili z pokutového nina (64. Zbořil), L. Zapletal, Dadák,
kopu. Jenže i hosté kopali penaltu, Kazda – Hatle, O. Zapletal, Vojtíšek,
ze které opět odskočili. Do druhého Bureš (54. Všetička), Šlambor (44.

v dobré hře, byli jsme lepší, dali jsme
dvě břevna, až nám sudí pískli penaltu, kterou proměnil Prášil a dal konečně vítězný gól. Dle projevu hry to
byl zasloužený triumf.“

Derby v Němčicích jasně ovládly Mostkovice
výšil na konečných 2:1. Druhá půlka byla spíš v naší režii, ale stále nás
2:1
(2:1)
trápí nešťastná koncovka. Několik
vypracovaných šanci góly nepřinesRozhodčí: Samek – Hruboš, Vrážel. lo a branky nám nakonec musí dávat
Žluté karty: 41. Gerneš, 53. Drmola, stopeři. Každopádně tříbodovou vý87. Holinka – 68. Jemelka, 83. Čtvrt- hru bereme všemi deseti.“
níček. Diváků: 99.
Sokol
Sestava Otaslavic: Sika – Smékal,
Újezdec
1:2
Koudela, Vogl, Ruszó –Tkáč (68. Pí(1:1) TJ Sokol Klenovice
rek), Drmola, Chvojka (13. Šubrt, 78.
na Hané
T. Hon), Gerneš (64. Merdita) – M.
Kaláb (86. Holinka), Nejedlý. Tre- Branka: 14. Zbožínek – 40. Všianský, 73. Prášil z penalty. Rozhodčí:
nér: Jiří Hon
Šafařík – Vachutka, Látal. Žluté kar.
Hodnocení trenéra Otaslavic
ty: 24. Šídlo, 26. Zývala – 60. CetkovJiřího Hona:
ský. Diváků: 120.
„Od začátku utkání bylo znát, že zá- Sestava Klenovic: D. Pokorný –
pas nebude jednoduchý. Soupeř byl Spálovský, Prášil, Cetkovský, César –
kvalitní v přechodu do útoku s rych- Zapletal, Dadák, Rozehnal, Dreksler,
lými brejky po stranách hřiště. Z naší Grepl (73. Popelka) – Všianský (88.
strany to nebyl moc pohledný fotbal. Frys). Trenér: Vladimír Horák.
Hned ze začátku jsme byli nuceni
Hodnocení trenéra Klenovic
střídat kvůli zranění klíčového hráče
Vladimíra Horáka:
Chvojku. Po šancích na obou stranách jsme to byli nakonec my, komu „Myslím, že jsme začali aktivněji, nazapadl po střele Koudely míč mezi střelili jsme tyčku, bohužel takřka
tyče. Pár minut poté jsme si ale nepo- vzápětí jsme dostali branku. I v dalhlídali přední tyč při rohovém kopu ších minutách jsme se ale snažili o aka soupeř přímo z něj srovnal. Před tivní hru a v průběhu prvního polokoncem první půlky se míč v pokuto- času měli převahu, ze které jsme pět
vém území soupeře odrazil k Voglovi, minut před koncem vytěžili vyrovnákterý zachoval klidnou hlavu a na- ní. Ve druhé půli jsme pokračovali

Sokol
Otaslavice
)&ŅHODWRYLFH
„B“

„Dopředu jsme podali vynikající výkon, kluci i pálili ostrými, bohužel defenzíva stála za prd. Přestože jsme vysoko vyhráli, nemohu být s prací dozadu
spokojen. Kdybychom neměli vynikajícího brankáře, mohlo to skončit
i sedm pět... Pochytal dost šancí domácích a naštěstí to dobře dopadlo. Chtěl
bych ocenit Němčice, které i zastavu
nula čtyři bojovaly a jejich hráči nechali
na hřišti srdíčko. Klobouk dolů!“ (pk)

Hodnocení trenéra
Mostkovic Iva Kroupy:

„„Co k romu říct? Bohužel nám není
přáno, ani v otázce zdravotníhio stavu, ani střeleckého štěstí... Po dvou
minutách jsme prohráli po špatném
odkazu, další dva góly dostali při nedůrazu v obranné činnosti a v poločase
to bylo nula tři... Pak jsme měli slibné
šance, ale jak jsem říkal, nebylo přáno.
Chyběl nám zraněný Chmelař, který
má zablokovanou páteř, do branky tak
musel Adam Kopřiva, který je po operaci kolene a v poločase jej střídal otec.
Oběma moc děkuji.“

Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

SŠubert) - P. Zapletal. Trenér: Ivo
Kroupa.

V nejnižší krajské soutěži naše týmy koledovaly

3:2
(2:1)

„Kojetín si zasloužil vyhrát, ale hra byla
víceméně vyrovnaná. V první půli jsme
nedali gól po standardce, při troše štěstí
mohla hlavička skončit v síti. Jim tam
naopak spadlo vše, do čeho kopli, a po
hodině bylo po zápase. Utekl nám jejich útočník, nerozpakoval se a z velkého vápna vystřelil, kluci naopak chtějí
pořád hrát a nikdo na sebe nevezme
zodpovědnost. Povoláváme týmového
psychologa, aby to s klukama probral,
snad pak pro změnu on nebude potřebovat pomoc jiného odborníka...
(úsměv) Tréninky jsou slušné, kluci se
snaží, příprava nám vyšla bez jediné
ztráty, ale přišla soutěž a pomalu to vypadá, jako by kluci neuměli hrát fotbal.
Chceme se ale držet nové koncepce
inspirované nizozemským fotbalem,
Ajax ukazuje, že to může být správná
Sokol
cesta. Snad se to tedyTJ
brzo
otočí.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:

Branky: 83. Hladký – 36. Jura, 48. Lýsek, 55. Hrušák, 59. Žůrek, 65. Lukáš.
Rozhodčí: I. Antoníček – Grečmal, P.
Pospíšil. Žluté karty: 66. Vysloužil –
38. Hrušák. Diváků: 130.
Sestava Plumlova: Simandl – Vysloužil, Kutný, Kotlán, Kiška – Fajstl
(64. Fabiánek), Ševcůj, Zabloudil (69.
Chmelař), Spáčil, Bureš (64. Kratochvíl) – Hladký. Trenér: Pavel Voráč.

1:5
(0:1)

Branky: 18. Kolečkář z penalty, 44.
Halouzka, 74. Chmelík – 55. M. Klimeš, 86. Grulich z penalty. Rozhodčí:
Matulík – Grečmal, P. Pospíšil. Žluté
karty: 72. Hanák, 87. Walter, 90.(+2)
Klimeš – 62. Hruban, 73. Grulich. Diváků: 242
Sestava Čechovic: D. Klimeš – Běhal, Walter, Zacpal, Hanák – Muzikant
(72. Frys), Kolečkář, Lakomý, Pospíšil
(64. Chmelík) – Halouzka, Matula
(90. Kupka). Trenér: Lukáš Koláček.
Sestava Kostelce na Hané: Zelinka
– Synek (46. Keluc), Chytil, Móri, Výmola – Grulich, Hruban, M. Klimeš,
Vymazal – Lužný, Preisler. Trenér: Petr
Merta.

ĠHFKRYLFH]GRODO\.RVWHOHFGiO]YtWĨ]LODXÿMHQ/LSRYi
TJ Sokol
3OXPORY
FK Slavoj
Kojetín

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Výsledkově nevydařené období regionálních fotbalistů ve druhé nejvyšší krajské soutěži
pokračovalo i v 19. kole„B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS. Z bodového zisku se radovaly jen dva celky, když
Čechovice vybojovaly těsnou výhru 3:2 v derby nad Kostelcem na Hané a Lipová si poměrem 5:1 poradila s Lipníkem
nd Bečvou. Zbylému kvartetu se nevedlo. Vedle již zmíněného Kostelce prohrál Plumlov v páteční předehrávce 1:5
s Kojetínem a Protivanov i Určice nestačily shodným výsledkem 1:2 na Dub nad Moravou s Bělotínem. Na prvních
čtyřech místech v průběžné tabulce, kterou najdete na straně 27, se tak vůbec nic nezměnilo.
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KRAJSKÝ PØEBOR PØÍPRAVEK:
14. kolo: SK Sigma Olomouc – 1.SK
Prostějov (sobota 27.4., 9.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce
na vaši návštěvu!

OKRESNÍ PØEBOR MLADŠÍCH
l.µ
15. kolo, neděle 28. dubna: Horní Štěpánov – Otaslavice (pátek 26.4., 17.00),
Kostelec na Hané – Vrahovice (sobota
27.4., 10.00), Smržice „B“ – Výšovice
(sobota 27.4., 11.00), Lipová – Nezamyslice „B“ (10.00), Ptení – Mostkovice
(10.30), Určice – Přemyslovice (12.30).

OKRESNÍ PØEBOR STARŠÍCH
l.µ
11. kolo, sobota 27. dubna, 10.00 hodin: Protivanov – Hvozd (9.00), Klenovice na Hané – Brodek u Konice / Horní
Štěpánov, Mostkovice – Pivín, Plumlov
– Brodek u Prostějova (13.30), Určice –
Kralice na Hané (14.30).

)/<81,7('.5$-6.6287¨l
0/$'h©&+l.µ
16. kolo, neděle 28. dubna: Chválkovice – Haná Prostějov (13.00, OFS), Šumperk – Smržice (14.30, OFS), Troubky
– Kralice na Hané (10.30, Šerý).

FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
0/$'h©&+l.µ
20. kolo, sobota 27. dubna: Olšany
– Nezamyslice / Němčice nad Hanou
(9.00, Šteier), Čechovice – Mohelnice
(10.45, Majer), Nové Sady – Konice
(odloženo na úterý 14.5., 17.30).

FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
67$5h©&+l.µ
20. kolo, sobota 27. dubna: Čechovice – Mohelnice (9.00, Majer), Olšany
– Nezamyslice / Němčice nad Hanou
(10.30, Šteier), Nové Sady – Konice (odloženo na úterý 14.5., 17.30).

SpSM – U12 JIH:
20. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc (úterý 23.4., 16.00, Kološ).

SpSM – U13 JIH:
20. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc (úterý 23.4., 16.00, Ehrenberger).

MORAVSKOSLEZSKÁ
l.296./,*$8
28. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka
Brno (sobota 27.4., 16.45, OFS – Kulička, OFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
l.296./,*$8
28. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka
Brno (sobota 27.4., 15.00, Kulička –
OFS, OFS).

.5$-6.6287¨l'252678
SK. „B“:
18. kolo, sobota 27. dubna: Plumlov –
Nezamyslice (neděle 28.4., 10.00), Ústí /
Opatovice – Němčice nad Hanou / Brodek u Prostějova (16.00), Pivín – Horní
Moštěnice (13.30), Kozlovice – Protivanov / Brodek u Konice (14.00), Kojetín
– Otaslavice (neděle 28.4., 10.00).

.5$-6.6287¨l'252678
SK. „A“:
18. kolo: Řetězárna – Olšany (sobota
27.4., 13.30, OFS).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
20. kolo, neděle 28. dubna, 10.00 hodin: Určice – Nové Sady (Borůvka), Čechovice – Haňovice (Hruboš), Konice
– 1.FC Viktorie Přerov „B“ (Dokoupil).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
22. kolo: Frýdek-Místek „B“ – 1.SK
Prostějov „B“ (neděle 28.4., 12.30, Volek
– Mitura, Trigas).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
22. kolo: Frýdek-Místek „B“ – 1.SK Prostějov „B“ (neděle 28.4., 10.15, Trigas –
Volek, Mitura).

´
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´
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6HPLILQ¿ORYÇGUDPDYHWĆHFKUR]KRYRUHFK
LIBEREC, PROSTĚJOV Teprve podruhé ve dvanáct let trvající oddílové historii se vyřazovací série extraligového play-off protáhla prostějovským volejbalistkám na maximálních pět možných
střetnutí. A stejně jako před dvěma lety při finále s Olomoucí to ženy i tentokrát v semifinále proti
Liberci vítězně zvládly. Díky tomu si o národní mistrovský titul zahrají už pojedenácté v řadě za
sebou, přičemž za posledních deset let z toho bylo vždycky zlato.
Tentokrát ale velký rozdíl spočíval ve faktu, že Hanačky neplnily mezi elitním kvartetem nejvyšší
české soutěže roli favoritek. Tuhle roli vzhledem k větší výhodě domácího prostředí nesla Dukla,
byť za maximální vyrovnanosti obou semifinálových soupeřů šlo o papírovou výhodu mírnou
až nepatrnou. Celou sérii pak provázela řada zvratů jak během
jednotlivých duelů, tak v jejím postupném vývoji. Severočešky
EXKLUZIVNÍ
měly zápasově navrch 1:0 a psychicky po venkovním vyrovnání
na 2:2, mezitím se po obratu skóre utkání na 1:2 ocitly nahoře pro
ROZHOVORY
pro Večerník
změnu Moravanky. Svou nezdolnost i schopnost lépe zvládnout
rozhodující mač pak prokázaly v soudném pátém souboji.
Marek
Večerník se za nervydrásajícím dramatem pěti vzrušujících střetů
SONNEVEND
ohlíží třemi formou tří interview.

Libor Gálík: „Scházela nám taktika

a disciplína v provedení útoku“
Hlavní trenér libereckého družstva těžko skrýval v pondělním večeru své zklamání, ovšem zhodnotit vše dokázal se sympatickým nadhledem i objektivitou.

ƔƔ Co vám v duelu číslo pět nejvíc chybělo?
„Scházela nám od druhého setu především taktika a disciplína v provedení útoku. Pořád jsme chodili přes hlavní kůl,
kde má Prostějov obranu hodně dobrou. Po téhle stránce to
nezvládala ani nahrávačka, ani zakončující holky. Právě tady
bych viděl náš největší herní problém dnešního zápasu.“
ƔƔ Rozhodlo, že hosté nakonec měli téměř dvojnásobek vítězných bloků?
„Určitě. Ne že bychom my nějak špatně blokovali, ale soupeř je v téhle činnosti výborný a my jsme mu z výše zmíněných důvodů ještě sami pomáhali. Třeba v posledním
setu navíc Prostějov naši obranu na síti dobře používal
vytloukáním bloků, zatímco my jsme svoje útoky zakončovali většinou špatně.“

Foto: internet

ƔƔ Byl zlomový závěr třetí sady?
„Ano, průběh utkání tahle koncovka hodně ovlivnila. Protihráčky dávaly servisy na jistotu, stačily jim buchty. Zatímco
my jsme se snažili stále podávat na maximální riziko a často
zkazili. Tady se ukázaly zkušenosti. Kdybychom třetí set získali, šlo by se minimálně do tiebreaku, které na Prostějov umíme. Ale je to jen kdyby, na což se nehraje.“
ƔƔ Je postup VK zasloužený?
„Soupeř byl v celé sérii o něco lepší a udělal méně chyb. Gratuluji mu k postupu, nás už teď zajímá boj o třetí místo.“

,?îQµüFT ND>@OîNIî <G@KüÁHJ
N@NOJPKDGTU@?MPC½GDBT<HîGT

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

Marek SONNEVEND
V závěrečném dvoukole druholigové skupiny C sice Hanačky vyhrály
svůj úvodní zápas ve Šlapanicích po
výsledku z pohledu domácích 1:3
(24, -16, -20, -17), ale neboť Odry
současně udolaly Juliánov 3:2, měly
v tu chvíli jisté obsazení konečného
devátého místa v tabulce.
Přesto záchranářská naděje ópéčka
dál žila. Pokud by i odvetu v brněnské
čtvrti tříbodově ovládly, staly by se
kolektivem s nejlepší bilancí na devátých příčkách a tím by vybojovaly
aspoň účast v baráži o udržení. Místo
toho však Šlapanice druhý vzájemný
mač opanovaly 3:0 (17, 20, 18), což
znamenalo okamžité zpečetění sestupu do Krajského přeboru...
„Kvůli svému většímu vytížení v áčku
VK nám ke konci nemohla vůbec
pomoct Anet Weidenthalerová právě
tehdy, když jsme ji nejvíc potřebovali.
Obecně byl hlavní problém v tom, že

z důvodu četných absencí různých hráček jsme na každé kolo dávali složitě dohromady sestavu, navíc pokaždé jinou.
Což se asi muselo projevit,“ povzdechl si
trenér žen TJ OP Ladislav Sypko.
Coby velký volejbalový nadšenec
kousal další pád svých svěřenkyň
hodně těžko. „Všechno dost leželo
na mladých holkách, obecně teď
máme tým s velice nízkým věkovým
průměrem. A nezkušenost děvčat
se projevila například tím, že jsme
plných sedmnáct setů ztratili nejtěsnějším rozdílem dvou bodů. Mrzí mě
především herní i výsledkový propad
během odvetné části soutěže, kdy
jsme bodovali výrazně míň v porovnání s první polovinou,“ zmínil Sypko
v krátkém hodnocení.

Před rokem sestup Prostějovanek
odvrátilo následné odkoupení
druhé ligy zpět. Tentokrát to však
vypadá, že si v dalším ročníku
2019/20 přece jen zahrají krajský
přebor. „Ještě si sedneme s vedoucím družstva Břeťou Zbořilem a vše
probereme, ale z mého pohledu teď
není jiná možnost než prostě jít do
kraje. Taková je realita,“ doplnil Sypko
smířlivě.
(son)
OLJDzHQ¤5VNXSLQD&
2018/19
NRQHÄQÅSRÔDGÉ
1. Opava 87, 2. Nový Jičín 79, 3. Vsetín
66, 4. Ostrava B 63, 5. Bílovec 59, 6. Kylešovice 56, 7. Juliánov 54, 8. Odry 32,
9. OP Prostějov 28, 10. Šlapanice 16.

5PCJC XQNGLDCNKUVGM 6, 12 2TQUV÷LQX Y\¾EJTCPW FTWJÆ NKI[ åGP D[NC OCTP¾
Foto: Marek Sonnevend

poděkovat, zaslouží JUNIORKY VK
velkou pochvalu“ 1(=9/É'/<%$5Éþ

Lubomír Petráš:„Holkám chci moc

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Prostějovský kouč pro změnu nedával příliš průchod pozitivním
emocím, a coby vyhlášený kliďas
spíš zůstával nad věcí, ačkoliv jeho
tým dosáhl po pohárovém stříbru
druhého výrazného úspěchu v aktuální sezóně.
ƔƔ Pomohlo, že jste po nepovedeném úvodním dějství nepanikařili?
„Snažili jsme se dál zachovat chladnou hlavu, i když ten první set byl
z naší strany opravdu špatný, velmi
nervózní a vlažný. Liberec by nás
v něm snad porazil, i kdyby hrál jen
bagry. Od druhého setu jsme se ale
zvedli, pomohli si zlepšeným útokem

i servisem. A hlavně jsme se mohli
zase opřít o výborné bloky.“
ƔƔ Co ještě rozhodovalo?
„Naše týmové pojetí. Největší opoře
Heleně Horké to ze začátku moc nešlo,
domácí hráčky ji dobře bránily. Tak to za
ni vzaly jiné holky od Peti Kojdové přes
Verču Bezhandolskou a Lucku Novou
až po Evču Rutarovou i další. A Hela se
postupně rozjela, v závěru míče už zase
skládala jako obvykle. Soupeř naopak
víc chyboval, méně se prosazoval přes
tu naši kvalitní obranu na síti.“
ƔƔ Je postup do finále velkým
úspěchem?
„Určitě ano. Celá semifinálová série s Libercem byla velmi vyrovnaná, ostatně
jako všechny naše vzájemné zápasy v sezóně. Dál jsme prošli díky lépe zvládnutému pátému utkání, vyřazení výkonnostně srovnatelného protivníka má svou

cenu. Holkám chci za to moc poděkovat,
po prohraném čtvrtém střetnutí doma
i nevydařeném vstupu dnes tady nic nevzdaly a naopak se semknuly, parádně
zabojovaly. Zaslouží velkou pochvalu.“
ƔƔ Co očekáváte od titulových
bojů proti Olomouci?
„Nejdřív musíme pořádně zregenerovat, protože semifinále bylo sice krásné
pro diváky, ale zároveň i hodně náročné
pro hráčky, taky pro realizační týmy.
(úsměv) Třeba nás postup zdravě nakopne, každopádně Olomouc je jasným
favoritem finále. Celou sezónu potvrzuje
své vysoké kvality, soutěží prochází bez
většího zaváhání. Přesto si nechceme
tuhle poslední sérii jen užívat, naopak
musíme jít do každého zápasu s touhou
po vítězství, což je naše filozofie od začátku tohoto ročníku. O mistrovský titul se
rozhodně porveme.“

Helena Horká: „Rozhodl náš

A SESTOUPILY DO PRVNÍ LIGY...

PROSTĚJOV Dosud největší mládežnický neúspěch v klubové historii potkal volejbalový oddíl VK
Prostějov. Konkrétně jeho letošní juniorky, které
spadly z nejvyšší české soutěže do první ligy.
Leccos napovídalo už poslední dvanácté místo, jež Hanačky U19 obsadily v extralize ČR 2018/19 své věkové
kategorie. Tenhle výsledek je poslal do kvalifikace o příští ročník mezi národní elitou, přičemž baráž se hrála
turnajovým způsobem v Českých Budějovicích. Kromě
domácího celku (jedenáctého v extraligovém pořadí)
a výběru vékáčka tam bojovala ještě tři nejlepší družstva
uplynulé prvoligové sezóny.
Prostějovský tým vedli šéftrenér mládeže Lukáš Miček
(mančaftu velel v úvodní části soutěže), Solange Soares
a Pavel Parobek (trenérská dvojice, která ke kolektivu
nastoupila koncem loňského podzimu). Ani maximální snaha vydolovat z děvčat lepší výkony však nevedla
k úspěchu.

Juniorky VK totiž postupně prohrály všechny čtyři své
duely. V sobotu nejprve se Střešovicemi 1:3 a pak po obrovském boji i s Chodovem 2:3, což pro neděli nechávalo už jen teoretickou šanci na záchranu. Ta bohužel vzala
za své další porážkou 1:3 od Hlincovky z výborně rozjetého střetnutí, načež trápení uzavřelo závěrečné hladké
podlehnutí Jihočeškám 0:3. Právě vítězné Budějovice se
v extralize udržely, druhý Chodov do ní postoupil.
A Prostějovanky nejstarší mládežnické kategorie
čeká v dalším ročníku pouze první liga...
(son)
.YDOLILNDFHRH[WUDOLJXMXQLRUHN¤5
¤HVNÅ%XGÈMRYLFH sYÙVOHGN\9.3URVWÈMRY

Střešovice 1:3 (-15, 19, -13, -20), Chodov 2:3 (23, -20,
-18, 17, -13), Hlincovka 1:3 (14, -16, -23, -25), České
Budějovice 0:3 (-13, -21, -18). Konečné pořadí: 1.
České Budějovice 11, 2. Chodov 9, 3. Hlincovka 6, 4.
Střešovice 3, 5. VK Prostějov 1.

.UDMVNÇSĆHERU\æ¿N\ĀVNRQêLO\
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Jakmile ji protihráčky hned v několika otevíracích výměnách třikrát zablokovaly přímo na zem,
nevypadalo to s kapitánkou ani
s celým kolektivem vékáčka vůbec slibně. Od druhé sady se však
prostějovský stroj rozjel na plné
obrátky a rovněž Hela Horká postupně naplňovala svou roli největší bodové tahounky, což platilo
zejména ve vítězném finiši.
ƔƔ Dá se tvůj osobní výkon přirovnat k dieselovému motoru?
„Ze začátku to byl hodně pomalý
diesel. (smích) Ale naštěstí jsem se
dokázala zvednout a závěr už mi
vyšel dobře, tak jsem snad holkám
aspoň trochu pomohla, jak bych
měla.“
ƔƔ Bylo složité po špatném úvodu
neztratit hlavu?
„Ani tolik ne, snažila jsem se zůstat

v klidu. A když soupeřky tolik čapaly by každopádně bylo krásné a určitě
moje útoky, snažila jsem se víc po- platí, že ani boj o titul předem nemoct jinými činnostmi, třeba zabrat vzdáváme.“
v poli, dobře podávat nebo něco zablokovat. Člověk se pak postupem
času chytí a začne mu to jít celkově
líp.“
ƔƔ Právě zmíněné bloky jste dnes
tentokrát týmově skvělé, že?
„Já bych řekla, že od druhého setu
jsme hrály celkově výborně a především kolektivně. Což nám během sezóny často chybělo, většinou to herně šlo jedné nebo dvěma a ostatním
tolik ne. Dneska jsme zabraly společně všechny, právě týmovost podle
mě rozhodla. Jak tohle páté utkání,
tak celou semifinálovou sérii.“
ƔƔ Co ve finále s UP?
„Půjdeme od zápasu k zápasu a uvidíme, stát se může všechno. Třeba
vyhrajeme jednou, pak podruhé…
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
(směje se) Každé jednotlivé vítězství

SURQDñHPODGñtGĨYġDWD]LVNHPEURQ]X

PROSTĚJOV Od druhé poloviny září do konce března – tedy
více než půl roku – trvaly krajské
přebory starších i mladších žákyň
Olomouckého kraje 2018/19.
Úspěšně v nich bojovaly talentované volejbalistky VK Prostějov, jež
v obou kategoriích obsadily medailový post.
Starší žákyně vékáčka (trenéři Lukáš
Miček a Barbora Korhoňová) měly už
před posledním šestým kolem jistý celkový triumf. Ten v domácím prostředí
Národního sportovního centra PV
potvrdily dalším dílčím prvenstvím,
sezónou KP U15 tím prošly bez jediné porážky (!) a naprosto zaslouženě
převzaly na palubovce oceněné stavby
zlaté medaile pro konečné vítězky. Za
zmínku určitě stojí rovněž výborná

5VCTwÊå¾M[P÷8-2TQUV÷LQXUG
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čtvrtá pozice béčka, při derniéře ročníku dokonce druhého.
Prostějovské mladší žákyně (trenéři
Jindřich Němeček a Eliška Masopustová) také věděly již před závěrečným
desátým dějstvím, že v soutěži KP

U13 skončí třetí. V Přerově následně
uzavřely aktuální ročník druhým místem, načež byly dekorovány bronzovými kovy.
(son)
Výsledkový servis žákyň
najdete na straně 26!

Úterý 23. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Výhodu domácího prostředí stoprocentně na začátku play-off využili basketbalisté BK Olomoucko. Svěřenci kouče
Benáčka zvládli obě bitvy z Pardubicemi a v sérii vedou 2:0 na zápasy. Vyrovnaný průběh duelů ovšem naznačuje, že k postupu je stále
daleko. Východočeši budou v dalším pokračování série mít na své
straně znalost vlastní palubovky a pokusí se o vyrovnání průběžného stavu. Na půdě soupeře se Hanáci představí dnes, tj. v úterý 23.
a ve středu 24. dubna, pokaždé od 18:00 hodin. Případný pátý zápas
je na programu v sobotu 27. dubna od 17:00 hodin opět v Prostějově.

PETR BOHAÈÍK

Původní zpravodajství
pro Večerník
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Ladislav VALNÝ
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Pùl ankety ovládli Hanáci
Prostějov (lv) - Starou pravdu, že
ve vyrovnaných zápasech je klíčová
pomoc střídačky, ukázalo druhé
čtvrtfinále basketbalové Kooperativa NBL. V domácí sestavě se hráči
druhého sledu dokázali výrazně
prosadit. Pardubicím dohromady
nasázeli 44 body, což byl klíč k důležitému úspěchu. „Hrát dva zápasy
ve dvou dnech je hodně náročné.
Právě v těchto situacích se ukáže,
jak je silný celý tým, nejen základní
pětka, nebo úzká rotace. Příspěvek
kluků z lavičky byl rozhodující,“
ocenil basketbalistky trenér BK
Olomoucko Predrag Benáček.

0LVWUEXGH]Q½PÙ
do Dne dìtí
Prostějov (lv) - Nejpozději 1.
června bude nový basketbalový
mistr slavit zisk domácího titulu.
Play-off odstartovalo 19. dubna
v Prostějově, o den později zahájily svoji sérii týmy Děčína a Opavy
a v neděli 21. dubna odstartovaly
zbývající dva čtvrtfinálové duely.
Úvodní fáze vyřazovací části skončí
nejpozději 3. května. A už 6. května
budou na programu úvodní semifinálové zápasy, finále na tři vítězné
zápasy začne 24. května, případný
pátý duel vedení soutěže naplánovalo na první červnový den. Poražení semifinalisté si to rozdají o třetí místo. Tato série začne 23. května
a bude se hrát na dvě vítězství.

.G\zSRPÕzHODYLÄND
MHWRSDU½GD
Prostějov (lv) – Starou pravdu,
že ve vyrovnaných zápasech je
klíčová pomoc střídačky, ukázalo
druhé čtvrtfinále basketbalové Kooperativa NBL. V domácí sestavě
se hráči druhého sledu dokázali
výrazně prosadit. Pardubicím dohromady nasázeli 44 body, což byl
klíč k důležitému úspěchu. „Hrát
dva zápasy ve dvou dnech je hodně
náročné. Právě v těchto situacích se
ukáže, jak je silný celý tým, nejen
základní pětka, nebo úzká rotace.
Příspěvek kluků z lavičky byl rozhodující,“ ocenil basketbalistky
trenér BK Olomoucko Predrag
Benáček.
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VEČERNÍKU DOBRÝ VSTUP DO SÉRIE, K POSTUPU

Do sestavy Olomoucka přišel zkušený pivot těsně před začátkem play-off a v obou
čtvrtfinálových zápasech potvrdil, že šlo
o skvělou volbu. V obraně se neúnavně
pral s podkošovými hráči soupeře, výrazně
pomohl Hanákům na doskoku, kde celkově získal třináct míčů. Dokázal
se současně prosadit i střelecky.
Jednatřicet bodů ve dvou
duelech je skvělá vizitka.

JURE
PELKO

basketbal

„Nic nekončí. Vedeme pouze o dva
body, semifinále je stále daleko. Odvedli jsme zatím dobrou práci, ale nejsme zdaleka u konce. Pardubice mají
svoji sílu, nic nám nedají zadarmo. Stále platí, že série může být dlouhá,“ krotí
přílišné nadšení po dvou výhrách kouč
Hanáků Predrag Benáček.

Úvodní duely přesto naznačily,
jakým způsobem by se dalo přes
Východočeského soka postoupit.
„Klíčem je obrana. Ve druhém zápase se nám navíc podařilo rozložit
body mezi více střelců a soupeř to
měl vážně složité. Budeme se snažit, aby to tak pokračovalo,“ uvedl
Petr Bohačík, hanácká posila pro
play-off, která si minuty v novém
dresu patřičně užívá. „Je to možnost hrát o medaile. To je skvělé.“
Hosté odjížděli zklamaní. Jejich cí-

Foto: www.bkolomoucko.cz

lem bylo získat alespoň bod a to se
nepodřadilo. Přestože ve druhém
duelu dokázali ubránit elitního střelce Lukáše Palyzu na osmi bodech.
„Zastavit Lukáše byl náš cíl. V prvním zápase nám dal téměř třicet
bodů a to jsme už nechtěli dopustit.
Ale ukázalo se, že Olomoucko má
skvělé hráče a ti dokázali absenci
jeho bodů nahradit,“ uznal pardubic-

ký rozehrávač Viktor Půlpán, podle
něhož tým dostal hodně zbytečných
bodů. „Musíme se na to podívat.
Není možné, abychom v play-off dostali stovku. Určitě něco vymyslíme
a doma budeme hrát lépe. Nikdo nechce končit sezónu předčasně, chceme bojovat o medaile,“ dodal Půlpán
a naznačil, že Olomoucko v Pardubicích čeká těžká dřina.

6

VIKTOR
PŮLPÁN

KOOPERATIVA NBL 2018/2019

þWYUWILQiOH1DYUiWLOFLGRVHVWDY\SŐLQHVOLSUYQtERG
BK OL
BK PAR

86:81

STAV SÉRIE: 1:0

PROSTĚJOV V maximálně kompletní sestavě vstoupili minlý pátek do
čtvrtfinálové série proti Pardubicím
basketbalisté Olomoucka a bylo to
patřičně vidět. Kapitán Lukáš Palyza
dal 29 bodů, Jure Pelko zase dodal
spoluhráčům třináct asistencí a bylo
z toho vítězství 86:81, což značilo
první bod v sérii.

Ladislav Valný

Napínavá byla už první čtvrtina, přestože po trestných hodech Pelka vedli domácí 12:7 a po dalších bodech Palyzy
a Douglase to bylo na začátku 6. minuty

už dokonce 19:9. Pardubice totiž až do
konce periody dovolily přidat pouze
čtyři body a samy zaútočily. K vyrovnání se nedostaly, přesto se dotáhly až
na rozdíl jediného bodu a do další fáze
střetnutí vstupovali Hanáci s minimálním náskokem - 23:22.
O ten přišli hned v 11. minutě po trojce
Škrance. Od té chvíle byli Východočeši
nahoře a po další střele z dálky, tentokrát
z ruky Půlpána, vedli ve 13. minutě už
33:25. To se ovšem sestavě Olomoucka
vůbec nelíbilo. Domácí rychle zvýšili
své tempo a tři minuty před pauzou už
opět vedli. Těsný náskok si pohlídali až
do přestávky, když první poločas vyhráli
v poměru 39:37.
Hned po návratu z kabiny sice Palyza
přidal další domácí body, „beska“ ale

dokázala kontrovat a opět překlopila
výsledek. Po pěti minutách i tak Hanáci
vedli 51:48 a vzápětí ještě přidal trojku
jejich kapitán. Stejnou akci zopakoval
také ve 27. minutě (59:54), následovala
ovšem hostující šňůra šesti bodů v řadě.
I na tu odpověděl Palyza trojkou a výrazně pomohl k výsledku 66:60 po třetí
desetiminutovce.
V úvodu poslední čtvrtiny ještě domácí
pár bodů přidali a na začátku 35. minuty
dokonce vedli dvouciferným rozdílem 75:65. Ani to soupeře nezlomilo. Přiblížil se až na rozdíl šesti bodů, jejich naděje
na obrat zmrazila trojka Pelka tři minuty
před koncem, která znamenala klíčové
vedení 80:71, které už vítězové nepustili.
Statistiky z utkání a ostatní
výsledky najdete na straně 26

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
2TGFTCI$'0è'-$-1NQOQWEMQ
„První zápas play-off bývá obvykle stejný. Bojovný a nervózní a to se opět
ukázalo. Pro diváka to nebylo příliš pohledné utkání, ale tak to je. Počítá se
ten bod, o který se hraje. Naši hráči nechali na palubovce hodně sil, ale vyplatilo se to. Získali pro svůj klub první vítězství ve vyřazovací části soutěže.
Před rokem se to nepovedlo, teď to přišlo hned na první pokus a to je dobře.“

.GXGNN5CPFGTUt$-,+22CTFWDKEG
„Oba týmy bojovaly, chtěly urvat první vítězství, což se povedlo domácím.
Chtěli jsme si pohlídat body Olomoucka ze druhých šancí, ale to se nám
především v prvním poločase vůbec nedařilo. Byl to těžký zápas, velká bitva,
ve které rozhodl především doskok. Domácí byli v tomto ohledu lepší. Získali o deset doskoků více a to se projevilo také v konečném výsledku.“

þWYUWILQiOH=OHSäHQtSRSDX]HSŐLQHVORGŢOHæLWpYtWĚ]VWYt
BK OL
bK PAR

102:91

STAV SÉRIE: 2:0

PROSTĚJOV Druhé čtvrtfinále
mezi Olomouckem a Pardubicemi
nepřineslo tak vysoké tempo jako
první utkání série. Větší prostor
dostaly také střídačky. Sobotní odvetu rozhodla třetí čtvrtina, kterou
domácí vyhráli o dvanáct bodů
a položili základ celkového vítězství v poměru 102:91.
Začátek utkání se domácí sestavě
nepovedl. Některé střely se nevešly
do obroučky, přidaly se i zbytečné
ztráty a toho soupeř dokázal využít.
Jeho útoky táhl dlouho především
Pavlovič, který dal v prvním úseku

devět bodů. Po trojce Signletaryho
dokonce Hanáci na konci 9. minuty
prohrávali 16:25, v poslední minutě
ale dokázali přitlačit na útočné polovině a snížili na 23:27.
Ve 13. minutě bylo po trojce Pelka
téměř vyrovnáno (30:31), po dalším
bodovém vzepětí Pardubic ale Olomoucko opět nabralo ztrátu sedmi
bodů. Do vedení se tak Hanáci dostali
až v polovině 17. minuty, když Pelko
proměnil dva trestné hody a stanovil
skóre 42:41. Soupeř sice odpověděl
Půlpánem, v koncovce poločasu však
byli domácí přesnější a po dvaceti minutách vedli 48:46.
Pro vývoj třetí čtvrtiny byl rozhodující její začátek. Žlutomodří dali sedm
bodů v řadě, když střeleckou slinu

dostal především Dunans. Jeho body
i krásná asistence na Bohačíka pomohly ke třináctibodovému náskoku
61:48 ve 24. minutě. O čtyři minuty
později se mezi střelce zapsal i Palyza
a hráči Olomoucka se dostali do euforie. Deset minut před koncem vedli
nad Východočechy 75:61.
Otřesené Pardubice se po krátké pauze ani nestačily rozkoukat a po akci
Dunanse prohrávaly už 64:85. Koncovku už nezvládly. Švrdlík si vysloužil nesportovní chybu za faul v přesušené hře a tu domácí potrestali pěti
body. Za stavu 90:66 bylo šest a půl
minuty před koncem rozhodnuto.
Statistikyz utkání a ostatní
výsledky čtvrtfinále play off
najdete na straně 26

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ

„Bylo to opět hodně těžké. Soupeř má ve svém středu hodně kvalitních
hráčů, jeden mu navíc ještě chyběl. První poločas nebyl z naší strany úplně povedený, některým hráčům základní sestavy se nedařilo podle jejich
představ. Ale po přestávce se nám podařilo získat dvouciferný náskok, což
bylo rozhodující. Teď bude tlak na soupeři a přesně toho jsme chtěli v domácích zápasech dosáhnout.“

.GXGNN5#0&'45t$-,+22CTFWDKEG
„První poločas byl z naší strany v pořádku, v tom druhém jsme však polevili
a Olomoucko nás potrestalo. Domácí byli tentokrát lepší, využili chyb, které
jsme udělali. Prohráváme 0:2 na zápasy, ale nic pro nás nekončí. Série se stěhuje do Pardubic a my se na další zápasy připravíme. Hraje se na čtyři výhry,
uděláme maximum, abychom příště byli lepší a po zápase se radovali.“

„Musím støílet, abych hrál,“ zjistil Javonte Douglas
PROSTĚJOV Od prvních zápasů v sezóně se Javonte Douglas (na snímku)
dostával do střeleckých pozic, často je ovšem přecházel. Dokonce tak často,
že dostal příkaz, aby se zakončení nevyhýbal. Když neposlechl, měl s koučem
Predragem Benáčkem problém. „Několikrát mě kvůli tomu posadil na začátku sezony na střídačku,“ vzpomíná s úsměvem Douglas. Svérázný způsob
motivace se vyplatil. Americký hráč byl těsně před začátkem play-off vyhlášený za nejužitečnějšího hráče celé soutěže.

„Měl jsem pocit, že nedávám střely, které jsem byl
EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník zvyklý dávat. A protože jsem nám nechtěl prohrávat zápasy, raději jsem nestřílel. A kouč mě proto
Ladislav VALNÝ
zpočátku několikrát odvolal ze hřiště. Musel jsem
ƔƔTrvalo dlouho, než jste s koučem našli spo- pochopit, že když chci být na hřišti, musím si ty
lečnou řeč?
střely, které po mně chce, brát. Takže i díky tre-

nérovi jsem nabral sebevědomí, postupně mi to
začalo padat a teď už střílím všechno.“
ƔƔProstřílel jste se až k titulu MVP sezóny.
Co tomu říkáte?
„Když mi to řekli, byl jsem mimo! Ano, prožívám
dobrou sezónu, ale v lize je celá řada skvělých hráčů. Osobně bych volil spoluhráče Lukáše Palyzu.“
ƔƔ Bylo těžké přizpůsobit se jinému stylu
basketbalu?
„Člověk si musí zvyknout. Na hru, o které se
hodně přemýšlí, i na rozhodčí. Česká liga se hraje evropským stylem se zastavováním rychlého
přechodu fauly. Každý hráč, který přijde z jiného
prostředí, se musí v Evropě hodně naučit.“
ƔƔSvými výkony jste zaujal řadu klubů z Itá-

Foto: www.bkolomoucko.cz

lie, Francie nebo Řecka. Máte už představu,
kde budete v příští sezóně?
„Hrajeme play-off. A to chci nejdříve dokončit co nejlépe svojí prací v Olomoucku. Co se
stane v létě, to teprve uvidím. V tuto chvíli to
neřeším.“
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drobnohled Večerníku

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

78)23$5'8635267ħ-298.É=$/69e79Éì(
Cyklisté hodlají naplňovat své stále větší ambice

PLUMLOV Po loňské úspěšné sezóně, kterou absolvoval elitní tým SKC TUFO-PARDUS Prostějov ve značně
obměněné sestavě, složené převážně z mladých závodníků do 23 let, sází na stejnou strategii i letos. Psal
se čtvrtek 28. března, když v krásném prostředí Hotelu
Plumlov došlo na oficiální představení družstva, u čehož asistovali trenéři i vedení klubu. A podívali jsme se
rovnou na první silniční závody nové sezóny...
původní
zpravodajství
pro Večerník

Petr
KOZÁK
a Michal
KADLEC
Z loňské sestavy budou nadále barvy
TUFO-PARDUS Prostějov oblékat
prostějovští odchovanci Tomáš Bárta
a Luděk Lichnovský, dále pak juniorský dráhový mistr světa Daniel Babor,
Karel Tyrpekl, Marek Dolníček a úřa-

dující mistr Evropy či čtvrtý z mistrovství světa v bodovačce Wojciech
Pszczolarski. Novými posilami týmu
jsou mladí závodníci Vladimír Mikšaník a Matouš Měšťan, loňští juniorští
reprezentanti. Výrazným přírůstkem
pro dráhu i silnici pak je Denis Rugovac, který by se měl zhostit role kapitána. SKC naopak opustili Karel Hník,
který přestoupil do Elkov Author,
a Mykyta Zubenko.
„Nebude lehké navázat na úspěchy
loňské sezóny. Tomáš Bárta vyhrál
nováčka roku v Českém poháru na
silnici, nyní už bývalý závodník Karel
Hník vyhrál pohár v Ostravě a dařilo

se i na mezinárodní scéně, kde například Karel Tyrpekl obsadil druhé
místo v závodě Visegradské 4. Budeme se samozřejmě snažit na úspěchy
navázat, prioritou na tuzemské scéně
pro nás bude ŠKODA CUP, a určitě o sobě opět chceme dát vědět
i v mezinárodní konkurenci,“ plánuje
Tomáš Konečný, sportovní ředitel
SKC TUFO-PARDUS Prostějov.
Do koho vkládá největší naděje?
„Přesto, že je tým velmi mladý, má
velký potenciál. Na roviny tu máme
hned několik závodníků, třeba Babora, Lichnovského, Pszczolarského,
ve zvlněném terénu zvládne v závěru
zaspurtovat Bárta. Na náročnější trasy
tu je Tyrpekl, takže ambice, zejména
v kategorii do 23 let, nemusíme mít
malé.“
Vedoucí trenér Michal Mráček pak
blíže představil plány týkající se kalendáře na letošní sezónu: „Máme
v kalendáři celou řadu kvalitních
zahraničních závodů, ať už to jsou
třeba podniky v Polsku, nebo závod
kategorie UCI 2.1 v Estonsku. Vedle

/GFK¾NPÊOWUGVM¾PÊD[NKMTQO÷XGFGPÊE[MNKUVKEMÆJQQFFÊNWRąÊVQOPKKRTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX(TCPVKwGM,WTCCLGJQP¾O÷UVGM,CP-TEJÿCXÚ
PCUPÊOMW\EGNCXNGXQ 
(QVQ5-%2TQUV÷LQX,CP$T[EJVC
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silnice se ale samozřejmě věnujeme
také dráze, kde máme nemalé ambice.
Jako tým v současné době u nás nemáme ve vytrvalostních disciplínách
konkurenci, ale s tím se nechceme
spokojit a postupně se chceme prosazovat i na mezinárodních mítincích.“
TUFO-PARDUS Prostějov pomýšlí
také na účast na vrcholných akcích:
„V loňském roce jsme měli zástupce na
mistrovství Evropy i světa jak na silnici,
tak na dráze, kde mimochodem Wojciech Pszczolarski získal svůj už třetí
evropský titul v bodovačce. Na to bychom chtěli navázat a kluci určitě budou bojovat o nominace,“ sděluje další
ambice Mráček.
Novinky oznámil TUFO-PARDUS
Prostějov také ve spolupráci s některými partnery. Jednou z nich je například rozšíření podpory od společnosti
Motor Tec, která týmu rozšířila vozový
park o osobní automobil. „Všem našim partnerům patří velké poděkování.
Jejich výčet by byl velice dlouhý, je ale
jasné, že bez jejich podpory, podpory
města Prostějova a Olomouckého kraje, by náš tým nemohl fungovat. Jsem
rád, že do toho jdou s námi a doufám,
že jim naši závodníci důvěru v tým
vloženou vrátí,“ zaznělo z úst předsedy
týmu Petra Šrámka.
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Na velodromu VYROSTE NOVÁ TRIBUNA

PROSTĚJOV Už před lety zahájila prostějovská radnice rozsáhlou rekonstrukci velodromu. Tento slavný stánek pro dráhové cyklisty
dlouhé roky chátral, ovšem v posledním období získává díky rozsáhlým opravám a inovacím
zcela nový kabát. Nyní čeká radní i zastupitele
jednání o vyčlenění peněz na rekonstrukci poslední části tohoto sportoviště. Bude se jednat o díl tribuny, která jako poslední zůstává
v zoufalém technickém stavu.
Zastupitelé mají v úterý 30. dubna rozhodovat
o doporučení radních ohledně financí potřebných na rekonstrukci tribuny. „Předmětem
projektu je rekonstrukce stávající tribuny respektive odstranění stávající tribuny z důvodu značně narušeného technického stavu její
konstrukce a vybudování tribuny nové. Budou
se zde odstraňovat původní stupně a provádět
betonáže stupňů nových, v novém bude také
zábradlí. K horní ploše tribuny budou osazeny
plastové sedačky. Svah je třeba v nezbytném
rozsahu vyčistit od náletových dřevin a udělat
jeho nové vysvahování,“ nastínil nutné kroky
rekonstrukce František Jura, primátor statutárního města Prostějova.
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A kolik že nová tribuna bude stát peněz? „Předpokládané finanční prostředky, které jsou potřebné na rekonstrukci tribuny, odhadujeme na výši
2,27 milionu korun. Je třeba také říci, že jsme na
tuto akci podali žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši zhruba 786 tisíc korun,“
odpověděl náměstek primátora Jiří Rozehnal, kte-

rý zareagoval také na další otázku Večerníku, zda
jde o poslední část rekonstrukce a jestli již tímto
bude velodrom definitivně oblečen do nového
kabátu. „Přesně tak, je to poslední část rekonstrukce a my jsme velice rádi, že cyklisté budou
moci trénovat i závodit na moderním velodromu.
Moc takových v republice není.“
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