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ve vrahovické škole !?!

Michal KADLEC
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PROSTĚJOV Je považována za klidnouatakřkarodinnouškoličku.Pověst
Základní školy ve Vrahovicích v ulici
Majakovského však doslova ničí některé případy, ze kterých tuhne krev
v žilách. Vloni si tam děti natáčely
na mobilní telefon šikanování tehdy třináctileté Věry P. Ano, stejné
dívky, která nedávno u Pivína
spáchala společně se svojí
kamarádkou sebevraždu tím, že
obě společně položily hlavy na
kolej před přijíždějící vlak. Maminka Věrky na začátku
roku 2018 nechala dceru přeložit z Vrahovic na školu v Kollárově
ulici v Prostějově a ředitelka školy v Majakovského ulici od té
doby zakázala dětem používat mobilní telefony uvnitř budovy.
A dnes? Na redakci Večerníku se obrátila maminka desetileté
dívenky s tím, že na„základce“ ve Vrahovicích její dceru šikanují
romští spolužáci...
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VEÈERNÍKU

Martin ZAORAL

Prostějov (mik) – Pokud spěcháte
do Olomouce na vlak nebo k nějakému důležitému jednání, rozhodně
se v těchto dnech i následujících týdnech a měsících vyhněte dálnici D46.
Jak se totiž na vlastní kůži přesvědčil
i Večerník, svedení provozu do jednoho pruhu podél Olšan u Prostějova, a to v obou směrech, má za
následek dlouhé kolony vozidel a ve
frontě se zdržíte desítky minut. A je
takřka úplně jedno, ve kterou denní hodinu. „Je to nepříjemnost pro
všechny řidiče,“ připustil šéf odboru
dopravy prostějovského magistrátu
Miroslav Nakládal. Ale jak se říká, je
třeba vydržet, musí se to udělat...

Prostějov (mik) – Podle posledních údajů z konce loňského roku eviduje prostějovský magistrát celkem
2 873 registrovaných psů. Je to o 75
zvířat méně než v roce 2016, a dokonce o 174 psů méně než tomu bylo na
konci roku 2013. „Otázkou je, zda si
Prostějované skutečně pořizují čím
dál tím méně těchto zvířat, nebo je
pokles zapříčiněn tím, že je chovají načerno bez přihlášení,“ podotkl ředitel
Městské policie Prostějov Jan Nagy.
Strážníci každodenně kontrolují u psů
jejich povinné očipování.

Pondělí 29. dubna 2019
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rubriky
Večerníku
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Obrovský zájem o IZS. Den s integrovaným záchranným systémem
v Prostějově patří každoročně k hojně
navštěvovaným akcím. Ovšem letošní
účast, hlavně dětí ze základních i středních škol, předčila na prostějovském
velodromu veškerá očekávání. A když
se k tomu připojily atraktivní přehlídky všech složek, nebylo co řešit...
CO NÁS UDIVILO…
Místo bordelu ubytovna. Po reportáži zveřejněné v minulém vydání se
dostala do Večerníku informace, že
po ukončení provozu posledního
prostějovského Night Clubu v Brněnské ulici má majitelka nemovitosti naproti Městského hřbitova zcela
jiné podnikatelské plány. Bude zde
ubytovna pro zahraniční dělníky!
ZACHYTILI JSME

Agentura :LPEOHGRQVHOHWRVSŐHVXQHGR3URVWĚMRYD
Zprávy o velice úspěšně zvládnutém pořadatelství barážového
utkání Fed Cupu hraného v Prostějově se rozletěly do celého tenisového světa. Není tedy divu, že
organizátoři různých prestižních
turnajů žen i mužů nyní přemýšlejí,
zda jejich akce nepřesunout do našeho města. A jak se Agentura Hóser nyní dozvěděla, v Prostějově se
bude hrát v červenci ten nejprestižnější turnaj!
„Tenisové kurty ve Wimbledonu

procházejí rekonstrukcí a do obvyklého termínu je nestihneme dát
do kupy. Proto jsme se domluvili
s Miroslavem Bělouškem na tom,
že letošní wimbledonské klání se
uskuteční v Prostějově,“ šokoval
veškeré známé světové agentury
John Elton, šéf organizačního výboru Wimbledonu. Tuto zprávu
vzápětí redaktorům Hósera potvrdil i sám boss prostějovského bílého
sportu. „Je to tak. Fed Cupem jsme
nastavili světu vysokou laťku a já
osobně se vůbec nedivím, že se teď
na nás obracejí pořadatelé různých
jiných turnajů. Já jsem nabídku
wimbledonských
organizátorů
přijal a již jsme podepsali smlouvu o pronájmu našeho areálu. Už

včera jsme zahájili bleskové úpravy
tak, aby prvního července mohlo
být v pohodě zahájeno první kolo
Wimbledonu v Prostějově,“ zubil
se nadšeně Běloušek. Ten se vůbec
nestrachuje o to, že by se významné
úpravy kurtů u Hloučely nestihly.
„Musíme strhnout antuku a položit travnaté koberce. To není žádný
problém, věřím ve vynikající kvalitu travičky, vždyť podobnou mám
na zahradě svého domu,“ uvedl.
O přesunu Wimbledonu do Prostějova jednala také minulý týden
Rada statutárního města. „Když
jsme Fed Cup podpořili dotací ve
výši jednoho a půl milionu korun,
na pořádání Wimbledonu musíme
rapidně přitlačit. Já budu prosa-

596

zovat dotace jednoho sta milionů korun pod podmínkou, že po
Wimbledonu v Prostějově nám
potom pan Běloušek daruje trávníky z kurtů. Necháme je položit
na hřiště za místním nádražím,“
sdělil primátor Prostějova Francimór Kopačka, který je zároveň
prezidentem místního fotbalového
klubu. Přesun anglického trávníku
je tedy logický...
ZaAgenturuHóserMajkl

Během pátečního odpoledne se
do prostějovských základních škol
přišlo zapsat bezmála šest stovek
dětí. Toto číslo se však může po
odečtech „doublů“ záhy snížit, neboť někteří rodiče přišli se svými
ratolestmi do dvou i více ústavů.
Holt, sichr je sichr. Největší zájem
je tradičně o Základní školu Jana
Železného na Sídlišti Svobody.

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

LUCIE ŠAFÁŘOVÁ

ZAUJALA NÁS...
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„6 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKwGUVKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Úterý ••
Čokoláda pro slepice. Po Velikonocích to v některých domácnostech vypadalo, jako by slepice v hanáckých domácnostech byly krmeny výhradně čokoládou… Inu Kinder vajíčka se u mladých koledníků těší značné oblibě, přesto
není nad to, když si děvčata dají práci s barvením a malováním vajec slepičích.
Aspoň z nich v průběhu následujících dní může být výborná pomazánka.
•• Středa ••
O trpělivosti a uzdravení. Říká se, že není bylina, aby na něco nebyla.
Od rostlin se toho navíc můžeme i hodně naučit. Například trpělivosti.
Ostatně viděli jste někdy slunečnici, která by se rozčilovala či plakala jen
kvůli tomu, že už týden nezapršelo. Přednášku o léčivé moci bylinek bylo
možné navštívit v Ekocentru Iris na Husově náměstí.
•• Čtvrtek ••
S rychlostí invalidního vozíku. „Můj život uhání rychlostí invalidního
vozíku,“ říká o sobě scénárista a spisovatel Milan Švihálek, který svůj život
spojil s ostravským studiem České televize. Nesmírně činorodého člověka,
který navzdory zdravotním problémům píše knihy a pouští se do stále nových dobrodružství, jste mohli potkat na besedě v prostějovské knihovně.
•• Pátek ••
Policisté, zlatá rybka a děti. Policajt chytí zlatou rybku, která slibuje,
že mu splní tři přání. Svědomitý příslušník chvíli přemýšlí a pak povídá:
„Chci vidět váš občanský, technický a řidičský průkaz!“ Plnění povinností
je u policistů sice vždy na prvním místě, poznat je ovšem i z trochu jiné
strany mohly děti během oblíbeného Dne se složkami IZS.
•• Sobota ••
Den rychle se měnící Země. „Klima se měnilo vždy, ale nynější globální
oteplování je stokrát rychlejší, než kdy v celé historii planety Země bylo,“
řekl nedávno přední světový klimatolog Hans Joachim Schellnhuber.
O tom, že vše, co teď bereme jako samozřejmost, může v dohledné době
nenávratně zmizet, byl i tradiční Den Země na prostějovském náměstí.
•• Neděle ••
Štěně v divadle. „Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic, do hrsti
se to vešlo. Ale anžto to mělo pár černý učisek a vzadu ocásek, uznali jsme,
že to je psisko, a protože jsme si přáli mít psí holčičku, dali jsme tomu jméno
Dášenka.“ Tak začíná známá kniha Karla Čapka o životě štěněte. Do divadelní podoby ji převedlo ostravské Divadlo loutek a zavítalo s ní do Prostějova.

KRIMI

PÁTRÁNÍ

Během uplynulých Velikonoc byly na našich silnicích vidět častější policejní
hlídky. Strážci dopravního
pořádku si nyní ve svém
hodnocení libují, že počet
„odchycených“ opilých řidičů či cyklistů byl letos mnohem nižší než při loňských
velikonočních svátcích.

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

3,39
Těmto chvalozpěvům se ale
notně vymyká případ z pondělí 22. dubna, kdy pozdě večer v Němčicích nad Hanou
havaroval notně opilý cyklista. Předtím, než jej zraněného
odvezla sanitka do špitálu,
nadýchal policistům téměř tři
a půl promile alkoholu. Teď
mu hrozí za přestupek až dvacetitisícová pokuta u správního orgánu.

Napříč tenisovým prostředím velice oblíbená prostějovská tenistka
v těchto dnech končí profesionální
kariéru. Dlouholetá hráčka TK Agrofert zvádla před pár dny rozlučku
s reprezentačním výběrem ve Fed
Cupu, která probíhala symbolicky
v místech, kde svoji hvězdnou kariéru začínala. Že ale ještě nepatří do
starého železa, dokázala účastí ve finále debla na turnaji ve Stuttgartu!
ZASLECHLI JSME…

„O NEOBYDLENÉM
DOMĚ JSEM SE
DOZVĚDĚL
NA ZÁCHODCÍCH.“
Třiapadesátiletý recividista Mojmír
Pírek u soudu svérazně popsal, jak se
vydal krást, když navrch si dal dva
litry vína a šel na to...

DAVID FORGÁČ
se narodil 17. května 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 18. dubna 2019.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 13 do
14 let, měří mezi 163 až 168 centimetry,
má hubenou postavu, hnědé oči a černé
rovné vlasy. Mluví romským jazykem.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

14/6 °C

¶WHUÙ

19/7 °C

Støeda

18/8 °C

Robert

Blahoslav
Svátek práce

PATRIK HORVÁT
se narodil 22. ledna 2003 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 13. dubna 2019.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 16 do
17 let, měří mezi 163 až 168 centimetry,
má hubenou postavu, hnědé oči a černé
vlnité vlasy. Mluví romským jazykem.

Ètvrtek

17/8 °C

Pátek

10/7 °C

Sobota

12/8 °C

Nedìle

13/8 °C

Zikmund
Alexej
Květoslav

Klaudie
Zdroj: meteocentrum.cz

Zpravodajský a společenský týdeník PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Vychází 1x týdně po celém území Prostějovska.Vydává: Haná Press s.r.o. Sídlo firmy: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. IČO: 26782294.
Provozovna a příjem inzerce: Vápenice 19, Prostějov. Výrobní sekce: Průmyslová 20, Prostějov. Kontakty: 582 333 433, 608 960 042, vecernik@pv.cz. Provozní ředitel: Petr Kozák
Šéfredaktor: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Zástupce šéfredaktora: Michal Kadlec (redakce@vecernikpv.cz). Redaktor: Martin Zaoral (editor@vecernikpv.cz).
Kontakt na redakci zpravodajství, sportu a kultury: 608 723 851. Šéfgrafik: Milan Fojt (sefgrafik@vecernikpv.cz). Grafické oddělení: Karolína Heinzlová (605 019 338, grafik@vecernikpv.cz).
Vedoucí obchodního oddělení: Hedvika Drmolová (733 325 041, reklama@vecernikpv.cz). Marketingová manažerka: Aneta Straškrabová (739 855 822, marketing@vecernikpv.cz).
Fakturace, administrativa: Romana Majchráková(773 775 648 , administrativa@vecernikpv.cz). Řádková inzerce a předplatné: Markéta Úlehlová (608 960 042, predplatne@vecernikpv.cz).
Tiskne:MAFRAPRINTa.s.,Pavelkova7,Olomouc.Rozšiřují:společnostPNS,a.s.asoukromíprodejci.Distribucipropředplatitele provádíČeskápošta,s.p. Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí.
„PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297. Evidováno u Ministerstva kultury České republiky pod číslem MK ČR E 11906

Pondělí 29. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

MANTHELLAN
OLOMOUC, PROSTĚJOV Kauza kolem prostoru U Špalíčka v centru Prostějova hýbe veřejností už více jak deset let.
Poslední zvrat v plánech přinesl lednový
rozsudek Krajského soudu v Brně, který
zrušil smlouvy mezi magistrátem a společností Manthellan. Dle něj se dlouho
očekávaná Galerie Prostějov stavět nebude! Je tomu skutečně tak? Exkluzivní
rozhovor k danému tématu poskytl
Večerníku zástupce investora a manažer
projektu Lukáš Čepelka (na snímku).
Jak je z jeho stručných odpovědí na naše
otázky patrné, společnost Manthellan se
tohoto projektu stále nevzdává...

e3ąLSUDYXMHPH
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„Rozhodnutí nepokládáme za správné,
stejný soud rozhodoval v této věci dvakrát
s naprosto odlišným výsledkem, což nepůsobí úplně přesvědčivě.“
yy Budete ještě činit nějaké kroky,
aby obnovila snahu postavit v centru
Prostějova vyprojektovanou Galerii
Prostějov?
námi navrhovaným projektem si stoMichal KADLEC „Za
jíme a věříme v jeho úspěch. Další právní
yy Jakým způsobem společnost Man- kroky ve věci připravujeme.“
thellan zareagovala na rozsudek Kraj- yy Jaký vůbec máte názor na dlouhou
ského soudu v Brně?
kauzu, která se mezi společností Man-

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

thellan a městem Prostějovem táhla
několik let?
„Dle našeho názoru se vše protáhlo a vyústilo do současné situace jednak nerozhodným postojem dřívějšího vedení
města, následnou úplnou změnou jeho
postoje k projektu a dále nedodržováním
uzavřených smluv.“
yy Nelitujete toho, že s výstavbou
Galerie Prostějov jste nezačali dřív?
Mohlo být už vše postavené...
„Se stavbou jsme nemohli nikdy začít,
neobdrželi jsme totiž příslušná povolení.“

TÉMA PODROBNĚ ROZEBÍRÁME V RÁMCI SERIÁLU „KAUZY VEČERNÍKU“ NA STRANĚ 9

PROSTĚJOV Bývalé silo v areálu poblíž prostějovského hlavního nádraží jde dolů. Objekt
byl dlouhodobě nevyužívaný,
na jeho místě by měla vyrůst
nová a výrazně nižší budova.
PŮVODNÍ
zpravodajství

pro Večerník
Martin
ZAORAL
Je to už více jak osmnáct let, co
v Prostějově skončila Vitana. Výroba se tehdy přestěhovala do mateřského závodu. Celý areál pak
několikrát změnil vlastníka, zhruba
deset let jej provozuje společnost
PROMA real. Aktuálně v něm
funguje několik firem, které si tam
pronajímají kanceláře, sklady, odstavné či reklamní plochy, v provozu je i střelnice. Nedávno se tam ale
rozběhly rozsáhlé stavební práce,
tudíž nás zajímalo, co je v plánu. Jak

Chystá se kniha

3

K policistům se přitulil

ENÝ
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Boleslav se šťastně vrátil k páníčkovi

BULDOČEK

VRBÁTKY Za srdce beroucí případ
se stal během velikonočního pondělí ve Vrbátkách.
Nešťastný muž nahlásil
hlídkujícím policistům
ztrátu svého čtyřnohého miláčka. „Boleslav se
mi někam zaběhl,“ pravil
smutně strážcům zákona páníček
francouzského buldočka. Za pár desítek minut se ale opět radoval!
„Na velikonoční pondělí v dopoledních hodinách prováděli policisté
obvodního oddělení ve Vrbátkách
dohled nad silničním provozem,
když k nim na jízdním kole přijel nešťastný muž. Ten jim vylíčil, že se mu
ztratil bílý francouzský buldoček,
slyšící na jméno Bolek. Policisté si
na muže vzali telefonní číslo, kdyby
náhodou psa v rámci služby nalezli,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.

SILO V AREÁLU BÝVALÉ VITANY
zjistili jsme

zpravodajství

<VTCEGPÚ $QNGUNCX UG RQNKEKUVč PG\CNGMN PCQRCM 6K JQ X\¾R÷VÊ FQXGFNK \R÷V
wċCUVPÆOWOCLKVGNK
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A to se také zanedlouho stalo! „Když
buldočka policisté zahlédli, zkusili na
něj zavolat jménem. Pes na jméno reagoval a přišel k policistům. Zavolání

majiteli a předání Bolka jeho páníčkovi
pak již bylo otázkou jen několika málo
minut,“ usmála se mluvčí nad případem se šťastným koncem.
(mik)
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Večerník zjistil, vysoká budova bývalého sila po nich bude
srovnána se zemí.
„Stavba se několikrát odkládala, Silo bylo dlouhodobě nevyužívané. Nyní má na jeho místě
vzniknout nová hala sloužící
k výrobě či ke skladování,“ provalého sila vyroste. Ani
zradila nám žena, která do areVečerník kontaktoval mana- po opakovaných urgencích a slibech 2N¾å78TDKéGMWåąCFWNGVJQUVÊEGNQWąCFWQDNÊDGPÚEJCMEÊ (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
álu pravidelně dojíždí za zaměst- žerku areálu. Zajímalo nás, proč bylo jsme se od Leony Lanžové odpovědí na
MOSTKOVICE Povodí Moravy na potřebnou přípravu. „Tuto připonáním.
přistoupeno k bourání a co na místě bý- jednoduché otázky nedočkali...
letos vypsalo výběrové řízení na mínku jsme zaznamenali od jediného
provozovatele pláže U Vrbiček, kde uchazeče,“ zareagoval.
se v uplynulých letech pravidelně Podle informací Večerníku se vítězem
konala celá řada zajímavých kul- výběrového řízení stal Radek Kocouturních akcí. Jak se Večerník kon- rek, který pláž provozoval i v předcem uplynulého týdne exkluzivně chozích letech. „Ano, už o tom vím.
dozvěděl, ze čtyř uchazečů vzešel Naše akce se tedy z pláže do kempu
vítězně Radek Kocourek, který pláž Žralok stěhovat nakonec nebudou.
provozoval i v předchozích letech. Radek Kocourek se dvanáct let staral
Oblíbené společenské akce včet- o zábavu pro lidi a spolupráce s ním
ně koncertů hvězd agentury HIT byla bezchybná,“ vyjádřil se v této
TRADE se tedy stěhovat nebudou! souvislosti organizátor Petr Zlámal
Do výběrového řízení na provozování z agentury HIT TRADE. Vedle tradičpláže U Vrbiček se přihlásili čtyři ucha- ních podniků jakými jsou Rock of Mezeči. „Rozhodujícím kritériem pro mory a Guláš Rock Fest se pozornost
výběr byla nabídnutá cena,“ uvedl již soustředíá především na hity sezóny,
dříve tiskový mluvčí Povodí Moravy kterými budou koncerty skupin Jelen
Petr Chmelař, kterého jsme se zeptali, (6. července) a Rybičky 48 (3. srpna).
zda vzhledem k blížící se sezóně ne- Celý program otevře 8. června novin$WFQXCDÚXCNÆJQUKNCDG\RTQUVąGFP÷UQWXKUÊUGUQWMTQOQWUVąGNPKEÊ
(QVQ/CTVKP<CQTCN
bylo výběrové řízení vypsáno pozdě ka Fastfood Rock.
(mls, pk)

SE BOURÁ!

EXKLUZIVNĚ
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PROSTĚJOV Je to už každoroční slavnostní tradice.
Vždy, než je zahájen Den s integrovaným záchranným systémem, probíhá v obřadní síni prostějovské
radnice oceňování nejlepších strážníků Městské policie Prostějov. A také občanů, kteří se různými způsoby zasloužili o bezpečnost v našem městě... Nejinak
tomu bylo i během uplynulého pátečního rána.
(mik)

1EGP÷PÊUKXQDąCFPÊUÊPKTCFPKEGRąGX\CNK\TWMQW
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PŘEHLED OCENĚNÝCH NAJDETE NA STRANĚ 32,
REPORTÁŽ Z AKCE DEN S IZS ČTĚTE NA STRANĚ 15

19042510498

PROSTĚJOV „Architektura Oděvního podniku Prostějov. Od projektu k demolici“. Tak by se měla jmenovat nová kniha, kterou aktuálně
připravuje známý prostějovský výtvarník a patriot Tomáš Vincenec.
V tomto případě by se mělo jednat
o první obsáhlou publikaci ohlížející se
za jednou z kapitol oděvní historie Prostějov. „V současné době jsem ve fázi hledání peněz od sponzorů tak, aby kniha
mohla vůbec vyjít,“ prozradil Večerníku
Tomáš Vincenec, který v minulosti stál
mimo jiné za podařenými publikacemi Místopis prostějovských hostinců
a spolkových domů, Prostějovská architektura 1918–1948 či 100 LET Prostějovského hokeje.
(mls)
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Pondělí 29. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

nám majitel stáje Cavalo Miloslav
Zajíček.
Malá klisnička anglického plnokrevníka
možná má před sebou skvělou dostihovou kariéru. Oba její rodiče totiž sbírali
ceny v rovinových dostizích a patří do
nepočetného klubu dostihových milionářů. Její maminka doputovala na
Cavalo z Valašska v době, kdy již očekávala narození hříbátka. Jedná se přitom o úspěšnou závodní klisnu, která
své největší úspěchy slavila na závodišti
v Praze-Chuchli. Tatínek pochází z Irska a jmenuje se Meridy. Při závodech
byl ještě úspěšnější, na dotacích vydělal
celkem čtyři miliony korun.

PROSTĚJOV Vstupné na největším prostějovském koupališti
bylo vždy tématem různých diskusí. Osmdesát korun na den pro
dospělé, děti platily polovic. Pro
někoho horentní sumy, pro druhé
zase velice přijatelné. Letos aquapark v Krasické ulici vstupuje do
své třinácté sezóny, jeho brány se
mají otevřít 31. května. Ovšem
s drobnou úpravou, a ta se týká
právě vstupného. Zdražuje se!
„Ve srovnání se stejnými zařízeními
ve Vyškově, Olomouci a dalších městech máme nejnižší vstupné. Kritiku
lidí tak úplně nechápu,“ vyjádřil se ke
stížnostem na drahé „vlezné“ do prostějovského aquaparku už v roce 2015

tehdejší primátor města Miroslav Pišťák. „Vstupné zatím ani nechceme zvyšovat. Nehodláme na aquaparku vydělávat, vždyť jde o službu občanům,
nikoliv soukromý podnik,“ dodala
o rok později Pišťákova nástupkyně
v primátorském křesle Alena Rašková.
Jenže léta ubíhají a ceny se mění. Jednatel Domovní správy Prostějov Vladimír
Průša v tématu minulého čísla Večerníku exkluzivně sdělil, jaké rozsáhlé opravy areál prodělává a i proto bude správce
aquaparku nucen vstupné tentokrát
navýšit. „Činíme tak po deseti letech. Po
tuto dobu jsme lístky drželi na nejnižší
možné míře. Od letoška už tomu však
bude jinak. Dospělí zaplatí sto korun,
mládež a senioři sedmdesát a děti do

šesti let čtyřicet,“ prozradil Vladimír
Průša, kterého se Večerník zeptal na
konkrétní důvody zdražení. „Neustále
se zvyšují ceny energií a vody, zároveň
musíme neustále zvyšovat platy zaměstnanců. Nechceme být výdělečný
podnik, ale ztrátoví rovněž ne. A v posledních třech letech prostějovský
aquapark vždy ztrátu v hospodaření
zaznamenával,“ podotkl šéf Domovní správy, který věří, že zvýšení cen
vstupného návštěvníky největšího
koupaliště v Prostějově a okolí neodradí. „Když jdete do kina, zaplatíte za
dvouhodinový film sto padesát korun. Tady se za stovku můžete koupat
celý den,“ dodal s úsměvem Vladimír
Průša.
(mik)
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Ve středu odpoledne zasedla na radnici
pracovní skupina pro otvírání obálek
pro zadávací podmínky usnesení Zastupitelstva města Prostějova ze dne
4. listopadu 2008. Lidově řečeno, zástupci města otevírali obálky doručené
od tří zájemců o koupi lukrativních
pozemků v okolí Špalíčku až po Wolkerovu ulici, a to včetně současného
Společenského domu. Uvnitř obálek se
nacházely i konkrétní finanční nabídky
investorů a také plány, které by na pozemcích města chtěli uskutečnit.
Město hodlá prodat zhruba 15 tisíc metrů
čtverečních pozemků. „Komise otevřela tři
nabídky a posoudila, zda splňují veškeré požadované podklady tak, abychom mohli se
všemi zájemci dále jednat. Byl o tom sepsán
protokol, který nyní bude předložen radě

.ĜtåNRYVNpKRXOLFH

ku ale prozradil, že město si od kupců slibuje několik desítek milionů korun. „Jsem
zastáncem toho, že město nemusí chtít za
každou cenu zbohatnout na prodeji pozemků. Je přece důležité, že v centru města
brzy vyroste něco, co nám mohou závidět
i lidé z okolních měst. Co se týká částky, ta
je vlastně předem daná. Nejnižší požadovaná suma je necelých 49 milionů korun,“
řekl místostarosta Uchytil.
Investoři budou chtít zřejmě na získaných
pozemcích postavit obrovské obchodní
a zábavní centrum. Podmínkou města ovšem je, aby byl zachován stávající kulturní
dům. „Investoři musejí stávající Společenský dům převzít tak, jak je, a zajistit jeho
fungování, nebo ho zbourat a postavit jiný
s kapacitou minimálně pro 500 lidí,“ dodal
na závěr Vlastimil Uchytil.

$.78/1«
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Ano, právě přesně před deseti lety začala kauza Manthellan.
Právě tato developerská společnost byla vybrána jako vítěz
zadávacího řízení na odkup pozemků okolo Špalíčku. Dlouho
se však nic nedělo, investor řešil galerie v jiných městech České republiky, až se v Prostějově vzbouřila vlna nevole. Vznikla
kauza, která se stala terčem dlouhodobé kritiky opozičních zastupitelů či různých aktivistů. Další vývoj snah postavit přímo
ve středu Prostějova obří obchodní centrum je veřejnosti již notoricky známý. Nejenže se npostavilo vůbec nic, navíc Krajský
soud v Brně nedávno zneplatnil veškeré obchodní smlouvy, které Manthellan uzavřel s prostějovským magistrátem. Pozemky
i samo Společenské centrum tak spadly do klína znovu městu,
jehož vedení nyní usilovně přemýšlí, co si s nimi počne. A hlavně,
kolik všechno bude stát a kdo to zaplatí?! Celá záležitost tak po
sobě stále zanechává hořkou pachuť nejen kvůli deset let zablokovaným pozemkům...
(mik)

Příště: Kravařova ulice
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města,“ sdělil Vlastimil Uchytil, místostarosta Prostějova. Jak se Večerník dozvěděl,
mezi třemi zájemci je i společnost Prior –
obchodní domy. Předpokládá se, že radní
na svém zasedání zvolí postup, jakým bude
dále nakládáno s předloženými nabídkami.
Místostarosta se však nechtěl vyjadřovat
k tomu, kolik peněz jsou zájemci o lukrativní pozemky v centru města ochotni nabídnout. „Tato informace je zatím tajná, ale jen
do té doby, než oslovíme profesionální firmu, která pronájem a následný prodej pozemků pro město připraví. Určitě oslovíme
i odborníky z oboru architektury a zřejmě
bude zapotřebí i konzultace s finančními
analytiky. Důležité bude také stanovisko
dopravních odborníků. Nechceme nic
podcenit a ani se unáhlit,“ vysvětlil Vlastimil Uchytil. Na následně položenou otáz-

2EMHYLOLVHWíL]iMHPFLRNRXSLNXOWXUiNX

Foto: Martin Zaoral

„Cairo je docela divoká. Před necelým měsícem jsem ji odstavil od
maminky, se kterou až dosud tvořila
nerozlučný pár. Nyní už má tedy svůj
vlastní box. Není to s ní někdy lehké,
ale když už jsem ji odrodil, musím
se o ni starat,“ prozradil Večerníku
Jiří Vrána, který se o koně na Cavalu stará. Co se týče možné závodní
kariéry, na tu by se Cairo měla začít připravovat zhruba za půl roku.
„V samém závodě se může představit
nejdřív jako dvouletá,“ prozradil Miloslav Zajíček, v jehož stáji je aktuálně osm dospělých koní a dvě roční
hříbátka.
(mls)

jak šel čas Prostějovem ...

27. 4. 2009
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PROSTĚJOV V jízdárně Cavalo nacházející se v těsné blízkosti biokoridoru Hloučela přivítali před rokem první dubnovou sobotu nad
ránem krásné hříbátko. Jméno pro
něj vybírali i čtenáři Večerníku,
nakonec ale klisničku pojmenoval
sám majitel jako Cairo. Těsně před
svými prvním narozeninami prošla zásadní životní zkouškou...
Cairo by se dalo z angličtiny přeložit jako Káhira. „Nějaké návrhy od
čtenářů jsme dostali, Jockey clubu
jsme jich zaslali celkem pět. Po
zralé úvaze bylo vybráno jméno,
s nímž jsem přišel já,“ prozradil
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pohled zpátky

Asistent/ka
Operátor/ka výroby - montáž
Asistent/ka soudce
Strážný/á - ostraha objektu

Provoz
jednosměnný
třísměnný
jednosměnný
nepřetržitý

střední odborné
základní+praktická
vysokoškolské
základní+praktická

Kvalifikace

Firma
OFFICE SYSTEM, Prostějov
Linaplast, Kralice na Hané
Okresní soud v Prostějově
IF FACILITY, Prostějov

Mzda (Kè)

Provoz

jednosměnný

Kvalifikace

Firma

základní+praktická Eva Vachová, Prostějov

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

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

Pracovníci pro strojní
lepení papírovýchkartonů 81 Kč/hod.

Pozice

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

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

Mzda (Kè)
16 000-18 000 Kč
21 000 Kč
25 230-37 920 Kč
10 680-12 300 Kč

Pozice

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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

vecerník
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19042510
19040410422

19042610503

UZÁVÌRKA

v pátek 3. kvìtna
v 10:00 hodin

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

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

Přijmu paní pro vedení domácnosti
s možností ubytování – Konicko.Více na
tel.: 732 146 911

PRÁCI NABÍZÍ

nabídka pracovních míst

Hledám pracovníka na montážní práce.
OSVČ nebo brigáda. Tel.: 731 263 005

19042510

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

milujeme

milujeme vecerník
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V brzkých ranních hodinách během středy 24. dubna vyjížděli
strážníci prověřit telefonické oznámení do herny nedaleko centra
města. V provozovně se měl nacházet muž, který poškodil výherní hrací automat. Na místě strážníci zkontaktovali obsluhu, která
uvedla, že k poškození došlo tak,
že dotyčný muž uhodil rukou do
panelu s ovládacími prvky přístroje a tím ho poškodil. Poté z místa
odešel. Sedmatřicetiletý muž je
svým jednáním důvodně podezřelý z přestupku proti majetku.

Gambler neunesl
prohru

Krátce po poledni ve středu
24. dubna bylo přijato oznámení
o dvou ženách nabízejících levnější energie v panelovém domě
v Družstevní ulici. Na místo byla
vyslána hlídka, která zkontaktovala oznamovatelku. Podle popisu
strážníci dotyčné dámy zastihli
v sousední ulici, kde nabízely dalším osobám přechod k levnějšímu
dodavateli energií. Obě byly hlídkou vyzvány k prokázání totožnosti. Sedmačtyřicetiletou a jednadvacetiletou ženu strážníci poučili
o porušení tržního řádu, svým jednáním jsou obě ženy podezřelé
z přestupku. Za porušení nařízení
obce jim u správního orgánu hrozí
pokuta do výše 100 000 korun.

Nabízely energie

V ranních hodinách předminulé
neděle 21. dubna se na služebnu
městské policie dostavil šestapadesátiletý muž, který strážníkům
odevzdal nález peněženky i s doklady. Ve šrajtofli se nacházela finanční hotovost přes dva tisíce korun. Telefonicky byl zkontaktován
majitel. V odpoledních hodinách
se čtyřiatřicetiletý muž dostavil na
služebnu, kde mu byl nález předán.

Poctivec od kosti

Minulé pondělí 22. dubna v dopoledních hodinách bylo na lince 156
přijato oznámení o mláděti sovy,
které leželo na zemi v o krajové
části města. Na místo byla vyslána
hlídka, načež strážníci soví mládě
odchytili. Vzápětí o tom informovali pracovníka ze záchranné stanice v Němčicích nad Hanou, kterému byla sova následně předána.

(QVQ/22TQUV÷LQX

Zachránili mládě sovy
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a přečinu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platební karty,“ připomněl více než tři měsíce
starý případ František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Minulý týden pak k tomu připojil příznivou zprávu o dopadení
zlodějského páru. „Provedeným
důkladným šetřením s využitím
osobní a místní znalosti se policistům obvodního oddělení Prostějov
1 jako podezřelé podařilo ustanovit
partnerskou dvojici z obce na Prostějovsku. Muž a žena ve věku 25 let
se policistům pod tíhou předložených důkazu k věci přiznali. Z nalezeného batohu měla žena odcizit
pouze peníze a mobilní telefon, zbytek věcí prý vyhodila do popelnice,“
sdělil František Kořínek s tím, že
nyní je ve věci konáno zkrácené přípravné řízení. „Oběma podezřelým

v případě odsouzení za přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního
prostředku hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ prozradil mluvčí
prostějovských policistů.
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PROSTĚJOV Nebyla to jen otázka Velikonoc, opilí cyklisté se po
městě motají neustále. Dokladem
toho jsou víkendové případy, kdy
policisté přistihli v nočních hodinách dva muže na kole vykazující
známky silné podnapilosti. Jeden
z nich si dokonce při pádu natloukl
nos na cyklostezce!
V rámci dohledu na bezpečnost
a plynulost silničního provozu neunikl uplynulý pátek 26. dubna před
půlnocí v Prostějově kontrole hlídky
dopravních policistů cyklista kličkující po cyklostezce, který navíc své
jízdní dovednosti zakončil pádem.
„Naštěstí se nezranil a policisté jej
vyzvali k předložení dokladu totožnosti a také k podrobení se dechové
zkoušce, která ukázala, že na jízdní
kolo usedl po předchozím požití alkoholu. Při dechových zkouškách
mu byly naměřeny hodnoty 2,62 a po
pár minutách dokonce 2,89 promile
alkoholu v dechu, s čímž jednatřiceti-

Třiapadesátiletý Mojmír Pírek se do
neobývaného domu v Kralicích na
Hané dostal letos v březnu. Následně
jej začal prohledávat, ale nic nestihl
ukradnout. Na místo totiž brzy dorazili policisté. „V tomto domě po babičce sice nebydlíme, ale jsem v něm
prakticky každý den. Chystáme se totiž k jeho rekonstrukci. Bohužel nám
ho někdo letos v lednu vykradl a vzal
nám spoustu věcí. Zanedlouho se
o to pokusil někdo znovu. Proto nám
policie do domu nainstalovala alarm,
který ji přivolal,“ vysvětila majitelka

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

nemovitosti, jíž zloděj zcela zničil
vstupní dveře. Znalec škodu odhadl na 5 500 korun, jejich výměna za
nové však fakticky vyjde na zhruba
sedminásobek.
„K vloupání mě dohnala má finanční situace. O tomto neobydleném
domě jsem se dozvěděl na záchodcích. Dal jsem si dva litry vína a šel
na to,“ vyjádřil se před tribunálem
Mojmír Pírek, jenž byl naposledy
z vězení propuštěn v září 2016. Trvalou práci si však nenašel. „Dělal
jsem pouze brigádně jako pomocný
stavení dělník. Nemohu však zvedat
nic, co je těžší jak pět kilogramů, takže jsem akorát zametal,“ uvedl muž,
kterému jeho údajné zdravotní problémy nebránily v častém popíjení.
Obžalovaný se u soudu pokusil
tvrdit, že dveře domu neponičil

PROSTĚJOV Je to zvláštní. Ani Mojmír Pírek jako malé dítě určitě nechtěl být alkoholikem, zkrachovalcem, lhářem a zlodějem.
Přesto se tím vším stal. Už spoustu let tráví tento člověk svůj život buď ve vězení, nebo na ulici jako bezdomovec. Z jednoho
prostředí plynule přechází do druhého, a tak tomu zřejmě bude
až do jeho smrti. Naposledy byl odsouzen uplynulé úterý poté,
co se vloupal do domu v Kralicích na Hané...

Mojmír Pírek tráví život
mezi vězením a ulicí

letý muž souhlasil a dodal, že během
večera vypil asi pět dvanáctistupňových piv plus dva panáky destilátu.
Další jízdu mu policisté zakázali a věc
oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání,“ uvedla k prvnímu
případu Jiřina Vybíhalová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
je důvodně podezřelý také čtyřiapadesátiletý cyklista. „Toho policisté
v neděli osmadvacátého dubna po
jedné hodině ráno přistihli v Plumlovské ulici, jak na jízdním kole
kličkuje ze strany na stranu, navíc
v zákazu vjezdu. Protože vykazoval
zjevné známky podnapilosti, vyzvali
jej policisté, aby se podrobil dechové
zkoušce. Tu však odmítl a zrovna tak
následnou výzvu, aby se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Další jízdu mu policisté
zakázali,“ sdělila Vybíhalová. (mik)

on, ale někdo jiný. Jemu už prý stačilo pouze zlehka zatlačit. Takový
pokus však absolutně nemohl obstát... „Dům byl napojen na alarm,
takže pokud by někdo Mojmíra
Pírka předešel, pak by si policisté
do Kralic dojeli právě pro něj. Navíc
majitelka nemovitosti vypověděla,
že v domě naposledy byla den před
krádeží a vše bylo ještě v pořádku,“
upozornila ve své závěrečné řeči státní zástupkyně Gabriela Bílková.
Od soudu Mojmír Pírek odcházel
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V polovině dubna ztratil v Prostějově čtyřiapadesátiletý muž peněženku s finanční hotovostí 750
korun, osobními doklady a platební kartou. Peněženku nálezce
majiteli nevrátil, i když mu to ukládá zákon, ba naopak ještě zneužil
nalezenou platební kartu, s jejíž
pomocí si zakoupil letenku v hodnotě necelých 790 korun. Případ
policisté zadokumentovali a šetří
ho pro trestný čin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku.

Zneužil kartu

Co bylo příčinou poničení vozidla, které poškozená žena odstavila minulé úterý 23. dubna dopoledne v ulici Újezd, šetří nyní
policisté z místního obvodního
oddělení. Když se v odpoledních
hodinách žena vrátila k vozidlu
značky Audi A6, zjistila, že jí někdo udělal rýhy na levé i pravé
straně předních a zadních dveřích
a na předním a zadním pravém
blatníku. Škoda byla předběžně
vyčíslena na 50 000 korun. Případ
policisté šetří pro trestný čin poškození cizí věci.

Závist nebo msta…

V ulici Jihoslovanská vnikl ve středu 24. dubna ve večerních hodinách neznámý pachatel po rozbití
okna předních dveří do vozidla
značky Peugeot. Prohledal přihrádku na palubní desce před spolujezdcem a odcizil z ní SSD disk
v hodnotě 1 500 korun. Škoda
na vozidle způsobená vloupáním
nebyla prozatím vyčíslena. Případ
je prostějovskými obvodními policisty zadokumentován a šetří se
pro trestný čin krádeže s dvouletou trestní sazbou.

Straka v autě

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Pravděpodobně pod rouškou tmy
vnikl ve středu 24. dubna neznámý zloděj do vozidla Škoda Fabia,
které bylo odstavené v ulici Dykova. Po rozbití okna na předních
dveřích se dostal dovnitř a prohledal přihrádku před spolujezdcem, kde našel 60 kusů stravenek
v hodnotě 6 000 korun, které si
neprávem přivlastnil. Mimo ukradených věcí zloděj auto navíc poškodil tím, že vytvořil promáčklinu na sloupku u řidiče a rýhy na
dveřích kufru o velikosti 6 krát 8
centimetrů. Poškozením vozidla
nebyla škoda prozatím vyčíslena.
Pokud se policistům podaří pachatele dopadnout, tomu za trestný čin krádeže hrozí až dva roky
vězení.

Po stravenkách i ničil
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záznamů,“ upozornila při odůvodnění svého rozhodnutí soudkyně Adéla Pluskalová.
Rozsudek dosud není pravomocný, obě procesní strany si ponechaly lhůty pro možnost odvolání. volejte 608 960 042
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DAL SI DVA LITRY VÍNA A ŠEL KRÁST
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PROSTĚJOV Bleskurychle jednali strážníci Městské policie
Prostějov ve chvíli, kdy obdrželi
hlášení o muži ničícím auta na
parkovišti v centru města. Po pár
minutách jej dopadli i s kamenem
v ruce, kterým poškodil několik
vozidel. Vandal se snažil strážníkům namluvit, že kámen drží
v ruce jen pro štěstí...
„V úterý třiadvacátého dubna ve večerních hodinách byla přijata v rozmezí několika minut dvě oznámení
o muži, který na parkovišti v ulicích
Komenského a Křížkovského v Prostějově bouchá do zaparkovaných
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vozidel a ničí je. Na místo byla
okamžitě vyslána hlídka.
K zadržení pachatele přispěli všímaví lidé, kterým
patří velké poděkování za
okamžité oznámení na linku
tísňového volání 156. Strážníci
čtyřiatřicetiletého muže při útěku
omezili na osobní svobodě,“ uvedla Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
Jak dodala, muž strážníkům lhal,
přestože důkaz byl zcela zřetelný.
„V ruce měl i kámen, kterým poškodil dvě zaparkovaná vozidla. Strážníkům tvrdil, že ho má pro štěstí.
Jelikož vzniklo důvodné podezření
na spáchání trestného činu, vyžádala
si hlídka příjezd Policie ČR. Policistům byl pachatel předán na místě
k dalším úkonům. Majitelé poškozených vozidel byli zkontaktováni
a vyrozuměni o vzniklé situaci a dalším postupu,“ doplnila Greplová.
(mik)

Dva opilí cyklisté kličkovali

1LĀLODXWDQDXOLFL v noci po městě, až jeden spadl

„Ve středu třiadvacátého ledna před
patnáctou hodinou šla čtyřicetiletá
žena s dětským kočárkem po náměstí Spojenců v Prostějově. Z rukojeti kočárku jí náhle na zem spadl
batoh. Toho využil dosud nezjištěný pachatel, který bleskově zareagoval a batoh ze země zvedl. Poté i se
svou partnerkou a s dětským kočárkem s dítětem z místa utekl. Žena
přišla o osobní doklady, platební
karty, finanční hotovost a mobilní
telefon, celkem způsobenou škodu
vyčíslila na 6 250 korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže

MICHAL KADLEC

PROSTĚJOV To je ale povedená dvojka! Prostějovští policisté
po třech měsících dopadli zlodějský pár, který ač také s kočárkem a malým miminem v něm okradl jinou ženu s dítětem!
Nebohé mamince na náměstí Spojenců vypadl na zem batoh
s cennostmi, načež páreček nelenil, zvedl jej a odjel s ním neznámo kam. Nyní policisté mladou dvojici dopadli a ta se pod
tíhou důkazů ke zlodějně přiznala.

PÁR BYL VYPÁTRÁN. PO MĚSÍCÍCH ÿ(51É
168 ZLODĚJSKÝ
Neuvěřitelná rychlost a drzost kriminální rodiny...

Pondělí 29. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

KRGLQ

18050570474

děti, pejsci

milujeme vecerník
á

Anna ZELINKOVÁ
21. 4. 2019 51 cm 2,85 kg
Náměšť na Hané

Šimon STEINER
20. 4. 2019 51 cm 3,45 kg
Prostějov

Jakub GLOUZAR
22. 4. 2019 50 cm 3,55 kg
Skalka
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učitelů s šestiletými dítky, která prokazovala své znalosti. „Procházejí jednoduchým školním testem, který se
na jednotlivých školách liší, i když je
celkem podobný. Pokud se týká jejich
dovedností, děti by měly umět například správně uvést své bydliště, jména
svých rodičů a kde pracují, učitelé
je zkoušejí z jednoduchých počtů,
znalostí přírody, obrazců a podobně.
V posledních letech se u zápisů často
využívá i internet a počítače, které tito
malí špunti kolikrát znají lépe než my

VIDEO&FOTOGALERIE

dospělí. Pomalu aby měl člověk obavy, zda místo znalostí sociálních sítí
poznal předškolák ovečku či prasátko,“ usmál se Krchňavý.
Zápisy do prvních tříd proběhly v pátek na prostějovských školách bez
jakýchkoliv problémů. A v pozdních
večerních hodinách už Večerník znal
předběžné výsledky. „K zápisům se
během dneška dostavilo celkem 596
dětí, u nichž rodiče ve 114 případech
požádali o odklad školní docházky.
Znamenalo by to, že do lavic by mělo
v září usednout 482 prvňáčků, toto
číslo ale není ještě konečné. Jako každý rok jsou totiž některé zápisy takzvaně dublované. Jsou totiž rodiče,
kteří chodí své dítě zapsat pro jistotu
do dvou, někdy i tří základních škol.
V pondělí devětadvacátého dubna
(tj. dnes - pozn.red.) zasedneme s pracovníky odboru školství magistrátu
a budeme tyto ‚dubly‘ odpočítávat,“
upozornil náměstek primátora pro
školství v Prostějově.
Přesné a konečné výsledky letošních
zápisů prvňáčků vám tedy přineseme v příštím vydání Večerníku.
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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svoji ratolest do prostějovské školy.
Nejvíce pochopitelně z pracovních
důvodů. Vloni přišlo mimoprostěpro Večerník
jovských dětí 121, takže podobné
Michal
číslo očekávám i letos. Každopádně
nemusíme mít obavy z toho, že by se
KADLEC
lavice prvních tříd na prostějovských
Od dvanácti až do osmnácti hodin základních školách pro školní rok
proudily do škol davy malých před2019/2020 nenaplnily,“
školáků společně s rodiči, ale i sourouvedl Jan Krchňavý.
zenci a babičkami či dědečky. Vždyť
Náměstek primátaková chvíle je jednou za život, kotora si našel i čas
naly se totiž zápisy dětí do prvních
tříd základních škol. Večerník
byl navštívit Základní školu
Jana Železného na Sídlišti
Svobody, kam se na „místo
činu“ vrátil bývalý dlouholetý
ředitel a nyní náměstek primátora Prostějova pro školství Jan
Krchňavý.
„Vždycky se sem rád vracím, je to
tady moje srdeční záležitost. Vždyť
jsem zde působil třicet let,“ svěřil se
Večerníku ve chvíli, kdy vítal jednoho
rodiče s malými adepty do školních
lavic za druhým. Ještě před skončením zápisů jsme se jej zeptali, jak
věštecky očekává výsledek? „Podle
předběžných průzkumů předpokládám, že přijde přibližně stejně dětí
jako v loňském roce. K výraznějšímu
úbytku rozhodně nedojde. Navíc
zcela jistě dorazí i rodiče s malými
předškoláky z okolních obcí, kteří
dlouhodobě projevují zájem umístit

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Usměvavé tváře dětí a rodičů, pohoda mezi pedagogickými sbory a hlavně velice dobrá nálada. To vše provázelo
zápisy dětí do prvních tříd na prostějovských základních školách,
které se uskutečnily uplynulý pátek 26. dubna od pravého poledne.Večerník už zná předběžné výsledky těchto zápisů, které ovšem
být přítomen některým pohovorům
nejsou konečné.

„Nìkteré zápisy jsou dublované, budeme odeèítat,“
h l á s í n á m ì s t e k p r i m á t o r a J a n K r c h ò av ý

Do prvních tříd se v Prostějově zapsalo 596 dětí

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své
snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz. Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů
graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

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!

Ester PUČALÍKOVÁ
21. 4. 2019 48 cm 3, 55 kg
Brodek u Konice

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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subjektů prozrazovat médiím a veřejnosti
dřív, než o nich budeme diskutovat při
úterním zasedání,“ deklarovala již dříve
náměstkyně primátora Alena Rašková
(ČSSD) a odpověděla tak na otázku Večerníku, proč nelze jména nominantů
zveřejnit dřív. „Bylo by špatné, kdyby se
ocenění dozvěděli o nominaci dřív od
novinářů než oficiální cestou z radnice,“
vysvětlila.
Na ostří nože bude určitě následné jednání o problematice okolo spolku Prostějov
olympijský, o půjčce tomuto spolku a
hlavně o již vystavěném Národním sportovním centru. Proti němu velice často
vystupuje opozice, které není po chutí systém, na jehož základě k výstavbě sportovní
haly došlo. Hned nato se bude diskutovat
o nové podobě a statutu Radničních listů, které se v posledních měsících rovněž
stávají terčem kritiky. Následovat budou
méně diskutabilní body programu. Schvalovat se budou dotace na jednorázové akce
sportovních, kulturních i společenských

Maminka školačky z Vrahovic upozornila Večerník na tuto záležitost
údajně z toho důvodu, že už si sama
neví rady. „Holka má ve třídě tři romské spolužáky. S chlapci žádné problémy nejsou, stejně tak s jejich rodiči
a babičkami, které je chodí vyzvedávat

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Na redakci Večerníku se v minulých dnech obrátila
žena, jejíž tři děti navštěvují základní školu v okrajové části Prostějova ve Vrahovicích. Podle jejího
vyjádření má strach o svoji desetiletou dceru z páté třídy. „Mezi jejími spolužáky jsou tři romské děti.
S chlapci problém není, ale snědá
dívka moji dceru neustále šikanuje.
Zatím se to obešlo bez fyzického
násilí, ale kvůli neustálým urážkám
a sprostým nadávkám má dcera
strach chodit do školy,“ svěřila se
exkluzivně Večerníku žena, která si
nepřála zveřejnit své jméno. Redakce má její totožnost k dispozici.

po vyučování. Jenže romská dívka
problémová je. Vždycky si někoho vyhlédne nebo se zaměří na jednoho ze
spolužáků, a většinou jde právě o moji
dceru, kterou zasype nadávkami, vyhrůžkami i sprostými urážkami, jež
nemohu ani před vámi prezentovat.
Nadává také před učitelkami, dokonce
slovně napadla i mě. Údajně že jsem jí
rozbila telefon nebo že jsem do ní strčila, až upadla. To je samozřejmě nesmysl. Když jsem se jí zeptala, proč si
vymýšlí, tak mi před učitelkami nadala
do krav a lhářek,“ popsala nám nepříjemné zážitky maminka tří dětí.
„Těch romských dětí ve vrahovické
škole je víc a bohužel se jich každý
bojí. Dcera se mi poslední měsíce každý večer doma svěřuje s tím, co prožila, jak jí romská spolužačka nadává
a co všechno jí provedla. Ráno se pak
bojí jít do školy a často musím holku
doslova přemlouvat. Řešila jsem to
už s jednou z učitelek, ke zlepšení to
ale zatím nevedlo,“ postěžovala si dále
žena.
Na konto této výpovědi nešťastné
maminky požádal Večerník o vyjád-

ření ředitelku ZŠ Majakovského ve
Vrahovicích. „Zhruba před týdnem
došlo k drobnému incidentu, něco se
tady řešilo. Paní třídní učitelka hovořila hned nato s oběma stranami. Bylo
mi řečeno, že rodiče obou dětí se sešli mimo školu, vše si vyříkali a došlo
k uklidnění celé situace,“ připustila
Martina Šírková. Následně už ale neskrývala údiv. „Rozhodně mě maminka žákyně páté třídy neinformovala
o tom, že by se na naší škole podobné
věci děly několik měsíců. A už vůbec
se mi nesvěřila, že se její dcera bojí
chodit do školy! Je to nepříjemné,
ovšem nechápu, když k něčemu takovému dojde, že to maminka řeší přes
média a o nějakém incidentu neinformuje přímo mě. To mě opravdu zaráží,“ kroutila hlavou ředitelka vrahovické školy. „Nic tady nezametáme pod
koberec, vždy podobné záležitosti
okamžitě řešíme a spolupracujeme při
tom s pedagogicko-psychologickou
poradnou, která vzápětí dělá určité
preventivní programy v rámci celé
třídy. Ale podnět vždy musí přijít od
samých rodičů, pokud zjistí, že jejich
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➢ z titulní strany

levná ubytovna pro dělníky pracující
v Prostějově. „Jako takový bude mít pro
město větší přínos než předchozí provozovna,“ míní Šinclová.
Uzavřením posledního prostějovského
nevěstince se pouze potvrzuje fakt, že
dnešní doba snadného přístupu k internetové pornografii podobným zařízením nepřeje. Zatímco v dobách první

republiky jen v Prostějově fungovalo minimálně pět nevěstinců současně, nyní
už tady není ani jeden. Provozovatelky
„nejstaršího řemesla“ se obvykle uchylují
do soukromých privátů, zákazníky pak
lákají zejména právě prostřednictvím
internetu. Že by ale nejstarší řemeslo na
světě vymizelo úplně, to se předpokládat
nedá.
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dětem se děje nějaké příkoří či bezpráví,“ ujistila ředitelka ZŠ Majakovského
Martina Šírková.
Večerník se také zeptal i na více než
rok starý případ, kdy tuto školu
musela opustit tehdy třináctiletá
Věra P. Tedy právě ta dívka, která
nedávno spáchala sebevraždu na
kolejích u Pivína. Podle informací,
které jsme získali, Věra byla ze strany svých spolužáků šikanována, násilí proti ní si dokonce spolužáci ve
třídě natáčeli mobilními telefony!
„Ano, taková věc se u nás bohužel stala
a řešila se tehdy na začátku roku 2018
s odborem právní ochrany dětí i s Policií České republiky. Věra v tomto
případu figurovala a její zákonný zástupce vše vyřešil jejím přestupem na
jinou základní školu v Prostějově. Od
té doby jsme kromě jiných opatření
zakázali používání mobilních telefonů
dětmi během školní výuky,“ uvedla
Martina Šírková.
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spolků, zastupitelé se budou zaobírat i finanční pomocí města vůči zdravotnickým
či sociálním organizacím.
Notnou dávku času úterního zasedání
prostějovského zastupitelstva spolkne
schvalování majetkoprávních záležitostí.
„Budou předloženy mnohé návrhy na
prodej, pronájem či směnu, nebo naopak
výkup pozemků,“ připomíná Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek prostějovského primátora. Zastupitelům budou předloženy také návrhy na rozpočtová opatření na plánované investiční akce města.
„Především půjde o peníze na dopravní
terminál na Floriánském náměstí, na
nové hřiště pro psy, rekonstrukci páteřní
komunikace v Žešově a mnohé další investice,“ uvedl další z primátorových náměstků Jiří Rozehnal (ANO 2011).
Schvalovat se dále budou nové jednací
řády osadních výborů, jména delegátů na
valné hromady obchodních společností
a jednat se bude o novelách některých
vyhlášek města. Ještě než se přikročí k

za klíčovou,“ nastínil první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). „Žadatel
o směnu je vlastníkem oploceného areálu
letního posezení Na Rybníčku ve Vrahovicích zahrnujícího i části pozemků ve
vlastnictví statutárního města Prostějova,
které má v nájmu. Má zájem je získat do
svého vlastnictví z důvodu plánu realizace dalších úprav areálu. Za tyto pozemky
nabízí část pozemku kolem vnějšího
odvodu areálu sousedícího se stávající
vozovkou. Směna pozemků, pokud ji zastupitelé odsouhlasí, umožní městu rozšířit vozovku o zhruba dva metry a zlepšit
zprůjezdnění úzké silnice po celém obvodu areálu,“ doplnil Pospíšil.
Navrhovanou směnu pozemků mohou
schválit zastupitelé již na svém nejbližším
zasedání, které se koná zítra, tj. v úterý 30.
dubna.
(mik)
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Foto: Michal Kadlec

SRVWDYÉFKRGQÉN\
PROSTĚJOV Večerník již informoval
o změnách, které magistrát připravuje letos a napřesrok v Říční ulici, kde
nepůjde zdaleka jen o rekonstrukci
a změnu dopravního systému na křižovatce s Tovární ulicí. Magistrát má
plán v této prostějovské lokalitě také
rozšíření vozovky a rovněž výsadbu
nové zeleně. Radní se předminulé
úterý na svém jednání zabývali i tím,
že k tomuto účelu bude potřeba také
směna pozemků se soukromými majiteli.
Více zeleně, širší komunikace a výstavba
chodníku představují téma, které podpořili radní a dále je budou řešit zastupitelé.
Rada města Prostějova v úterý 16. dubna
odsouhlasila záměr směny části pozemků nutných pro vybudování bezpečnější
a širší komunikace a výstavbu chybějícího
chodníku. „Podmínkou, abychom mohli
začít stavět, je dohoda o směně. Jakmile
bude věc vyřízena, můžeme začít dělat
legislativní kroky směřující k vybudování
komunikace a chodníku,“ nastínil primátor města František Jura (ANO 2011).
Radní proto záměr směny pozemků odsouhlasili. „Jde o krok, který nám pomůže
získat větší prostor pro vybudování nové
komunikace a chodníku v oblasti u takzvané ‚myší díry'. Lidé si zde dlouhodobě
stěžují na dopravní obtíže, které způsobují
úzká silnice a absence chodníku. Abychom se mohli pustit do stavby a lidem
vyhovět, považujeme směnu pozemků
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dotazům a připomínkám zastupitelů, je
na programu pravidelný bod jednání, a to
záležitosti okolo společnosti Manthellan.
Nyní už se ovšem bude diskutovat o návrzích vedení města, jak zušlechtit nejen
Společenský dům, ale půjde také o rekonstrukci městské tržnice, výstavbu podzemních garáží a vůbec o revitalizaci historického centra města u Špalíčku. „Očekávám
velice náročné diskuse, protože na programu jednání je mnoho významných bodů.
Na druhé straně jsem ale optimistou. Ve
středu čtyřiadvacátého dubna jsem totiž
jednal s předsedy všech politických klubů zastupitelstva a některé body jsme už
předjednali. Ne na všech jsme se shodli,
ale rozdílné názory jsem očekával. Věřím,
že úterní jednání zastupitelstva nebude zas
až tak bouřlivé, jak jsem se dočetl v některých médiích. Jsem přesvědčen, že při jednání zvítězí zdravý rozum a všechno zvládneme jako doposud,“ uvedl pro Večerník
František Jura (ANO 2011), primátor
statutárního města Prostějova.

„Náročné bude, ale věřím ve zdravý rozum,“ říká dopředu primátor František Jura
PROSTĚJOV Přestože opozice požadovala mnohem častější jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova, nestalo se tak. Teprve druhé letošní
zasedání tohoto nejvyššího politického
orgánu města se uskuteční až zítra, tj. v
úterý 30. dubna. Prostějovští komunální politici se v obřadní síni radnice sejdou již v deset hodin dopoledne, kdy
jednání začíná. Čekají je náročné a zřejmě předlouhé diskuse. Zejména pak
k tématům Národního sportovního
centra, Radničních listů, rekonstrukce
Společenského domu i okolí a určitě se
může široce diskutovat o nominantech
na Ceny města Prostějova.
Po tradičním zahajovacím procesu a
projednání zprávy o činnosti Rady statutárního města Prostějova za uplynulé
období bude zastupitelům předložen
seznam šesti nominantů na udělení prestižní Ceny města Prostějova. „Seznam
obdrželi zastupitelé prozatím jen ke své
potřebě, nechceme jména navrhovaných
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škození již není možné, protože všechny
soumrakové spínače byly nahrazeny astronomickými hodinami, čímž také došlo
ke snížení spotřeby elektrické energie,“ vysvětluje Pospíšil, který se vyjádřil také k výhledu cen za elektrickou energii. „Mají již
dlouhou dobu stoupající tendenci. Proto
se snažíme zajistit pro město a příspěvkové
organizace nejlepší možnou cenu na trhu
a v tom hodláme pokračovat. Stejně jako
každá domácnost se snaží o minimalizaci
nákladů a zajištění výhodných cen, snažíme se i my. Jednou stránkou jsou ceny
za odebranou megawatthodinu, druhou
pak právě energeticky úsporná opatření či
využívání obnovitelných zdrojů. Nejlepší
energie je totiž ta, která se nevyrobí,“ ujišťuje první náměstek primátora.

Jak Večerník předeslal v předchozím
vydání, nad budoucností posledního
klasického „bordelu“ ve městě se dlouhodobě vznášel otazník. Dům je již
od ledna zavřený a prochází rozsáhlou
rekonstrukcí. Podle jeho posledního
pronajímatele se však po opravách měly
erotické služby na konec Brněnské ulice
vrátit. Jenže tak tomu nebude!
„Poslední night club v Prostějově opravdu
skončil již k jedenatřicátému prosinci loňského roku, kdy odešli poslední nájemci.
Objekt aktuálně prochází rekonstrukcí,
kterou máme v plánu dokončit nejpozději
v průběhu května. Dům chceme současně kompletně vybavit a provozovat k účelu, ke kterému je zkolaudován, tedy jako
ubytovací zařízení,“ napsala do redakce
Večerniku Pavla Šinclová, jednatelka společnosti PVIP, která nemovitost vlastní.
Podle jejích slov bude objekt sloužit jako

Zastupitele čeká v úterý dlouhé jednání

PROSTĚJOV Takže je opravdu
konec! Night club Portoriko nacházející se naproti vchodu do
Městského hřbitova fungoval
v Brněnské ulici desítky let, kdy
se na toto nechvalně známé místo
chodili odreagovat mnozí pánové, kteří hledali něhu v náručích
lehkých žen. Jak ale Večerníku
nyní prozradila majitelka nemovitosti, poslední prostějovský
nevěstinec byl uzavřen ke konci
uplynulého roku a ložnice někdejších společnic se již neotevřou. Jaký bude nový osud „vykřičeného“ domu?

EXKLUZIVNĚ

Martin ZAORAL
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Jednání zastupitelstva je samozřejmě jako vždy veřejnosti přístupné,
navíc ho můžete živě sledovat na
webových stránkách města. Večerník bude u toho přímo v obřadní
síni radnice a v příštím vydání vám
přineseme podrobnou reportáž.
(mik)

Pondělí 29. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

PLATÍ Místo nìj bude levná ubytovna pro dìlníky!

vecerník
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Prostějov (mik) – Rada města opět podpoří
dopravně výchovné akce. „Na podporu bezpečnosti a prevence kriminality poskytneme
čtyřicet tisíc korun, které umožní odboru dopravy mimo jiné organizačně zajistit pořádání
celostátně vyhlašovaných dopravních soutěží
jako jsou Dopravní soutěž mladých cyklistů,
Děti, pozor, červená a dalších a dále pořídit
propagační materiál pro výchovné akce pořádané v rámci prevence v oblasti bezpečnosti
silničního provozu,“ nastínil František Jura
(ANO 2011), primátor statutárního města Prostějova. Pořádání soutěží s dopravní
tematikou a organizace výchovných akcí
jsou součástí prevence v oblasti bezpečnosti
silničního provozu. Tuto prevenci je město
Prostějov, jakožto pověřená obec s rozšířenou
působností, povinno ze zákona provádět.
„Nehledě na zákonnou povinnost jsme skutečně rádi, že můžeme v této oblasti pomáhat.
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu
nákladů spojených s pořádáním soutěží a výchovných akcí a dále pro nákup propagačních
předmětů pro preventivní činnost v oblasti
bezpečnosti silničního provozu. Z částky
čtyřiceti tisíc půjde třicet na nákup materiálu
potřebného pro zajištění dopravních soutěží,
na nákup cen pro vítěze a na nákup propagačního materiálu preventivního charakteru
a deset na nákup občerstvení pro účastníky
dopravních soutěží,“ konkretizovala dotaci
náměstkyně prostějovského primátora Alena
Rašková (ČSSD).

3HQÉ]HQDGRSUDYQÉSUHYHQFL

Prostějov (mik) – Primátor města Prostějova František Jura ocenil dva strážníky Městské
policie Prostějov, a to jak za jejich práci pro
město, tak i k životnímu jubileu. Oldřichu
Kovaříkovi pogratuloval k pracovnímu výročí pětatřiceti let práce pro statutární město
Prostějov. Jiří Šťastník od něj přijal přání k životnímu jubileu, kdy tento jeden ze služebně
nejstarších strážníků oslavil 50. narozeniny.
„Přeji hodně sil a vytrvalosti do další práce.
Oceňuji, co děláte a přeji hodně úspěchů,“
uvedl primátor Jura.
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ších vlivů, nyní například i otázka brexitu.
Snažíme se však vždy nakoupit v co možná
nejlepším čase. Magistrát vyzkoušel několik způsobů nákupu, například na dvou
komoditních burzách, nyní již ale potřetí
zrealizoval nákup prostřednictvím nadlimitní zakázky, otevřeného řízení, které
bylo zakončeno vlastní elektronickou aukcí. Snažíme se tak získat co nejlepší cenu
v daném čase a ušetřit náklady za burzovní
obchod a dohodce. Při množství, které se
takto nakupuje, jde v řádech o ušetřené statisíce korun, bez nutnosti zadání nákupu
externímu subjektu. Nespornou výhodou
této formy nákupu je i možnost tvorby
vlastních smluvních podmínek mezi odběratelem a dodavatelem,“ prozradil první
náměstek prostějovského primátora.
Prostějovský magistrát momentálně
uzavírá smlouvy s dodavateli na dva
roky, příprava zakázky trvá zhruba
čtyři měsíce. Nákup sám pak probíhá
formou elektronické aukce. Večerník
dále zajímalo, zda vedení radnice nutí pra-
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mouckého 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
záchranného systému, krizového řízení a
ochrany obyvatelstva ze strany Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje.

nezjištěných příčin nezvládl řízení a hlavou narazil do jedné z trubek lešení. Byl
sice řádně vybaven přilbou, ale v důsledku nárazu došlo k jeho pádu na chodník.
Při tom si způsobil zranění, se kterým
byl převezen do prostějovské nemoc-
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NARAZIL DO LEŠENÍ

PROSTĚJOV Tomu se říká mít pech!
Otec a jeho malý synek projížděli na
kolech po chodníku v Kostelecké ulici. Ovšem po chodníku... Ke smůle
sedmiletého chlapečka však na jednom z domů bylo lešení, do kterého
malý cyklista narazil. Zraněný byl okamžitě převezen do nemocnice.
„Ve čtvrtek osmnáctého dubna po sedmnácté hodině došlo v Kostelecké
ulici k dopravní nehodě sedmiletého
chlapce. Hošík za doprovodu svého
otce jel na jízdním kole po chodníku,
kdy před jedním z domů je postaveno
stavební lešení. Chlapec z dosud přesně

nimž, mimo jiné, také dochází k úspoře
elektrické energie. Nezaměřujeme se pouze na elektrickou energii, ale také na ostatní
komodity, tedy vodu a zemní plyn.“
Zřejmě nejdiskutovanějším tématem
mezi lidmi je veřejné osvětlení. To ovšem mnohdy svítí i přes den. Kontroluje tedy magistrát nastavení těchto světel? „Pokud svítí veřejné osvětlení přes den,
tak je to zcela záměrně z důvodu provádění
kontroly, oprav a údržby. Součástí jsou i revize a je nutné provádět měření takzvaně
pod napětím. Z tohoto důvodu je ručně
zapnuto veřejné osvětlení na příslušném
elektrickém rozvaděči. Náhodné zapnutí
veřejného osvětlení vlivem zastínění čidla
soumrakového spínače v případě bouřky,
spadlého předmětu či úmyslného po-

1ĚNGRÅY\VNOLO´bagr!
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covníky úřadu také k úsporám elektrické
energie. „Neřekl bych, že přímo nutíme.
Každý by se měl snažit energií neplýtvat
a chovat se hospodárně. A to jak doma,
tak i v zaměstnání. Magistrát má schválený
‚pokyn tajemníka' o energeticky úsporném
chování zaměstnanců a tento pokyn je
pro zaměstnance závazný. Vychází však
z běžných standardů a norem. Ušetřit se dá
vždycky,“ míní Jiří Pospíšil. „Navíc všechny
příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do centrálního nákupu energií, využívají
společný software pro monitoring spotřeb.
Stejně jako všechna odběrná místa statutárního města mají nastavené predikce,
tedy plán spotřeb na daný měsíc a zobrazují se odchylky od této spotřeby. V případě,
že je spotřeba vyšší, musí být zdůvodněna.
Dá se tedy říci, že máme energie a náklady
za ně pod kontrolou. Realizujeme řadu
úsporných opatření, například výměnu
osvětlení v budovách za úspornější, v plánu je výstavba fotovoltaické elektrárny na
budově Sportcentra DDM, tedy využívání
obnovitelných zdrojů, instalujeme zařízení na rozvaděče veřejného osvětlení, díky

/G\K  QFD÷TPÚEJ OÊUV PC GNGMVTKEMQW
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Náklady spojené s budoucí údržbou a
opravami předmětných movitých věcí ponese po jejich převedení Hasičský záchran- P R O S T Ě J O V
ný sbor Olomouckého kraje,“ vysvětlil Jiří Bez jakéhokoliv
Pospíšil.
(mik) povšimnutí ostrahy či některého
z pracovníků se
PRYLWÅYÈFLNEH]SODWQÅPX
SÔHYRGXK]VRORPRXFNÅKRNUDMH zatím neznámý
vandal dostal do
¶ Osvětlovací balón Model POWER- firemního areMOON-TWINLIGHT 2x1000
álu v prostějov¶ Záchranářský stan včetně přívěsného vo- ské průmyslové
zíku s RZ: 2 M9
zóně a poškodil
¶ Přenosný monitor POKET s příslušen- tam zaparkovaný
stvím
bagr. Kdo to byl,
¶ Stabilizační systém STAB-FAST MK
teprve zjišťuje
¶ Stabilizační systém STAB-FAST MK
policie.
Zdroj: Magistrát města Prostějova „V zatím blíže
neurčené době
od dvacátého do
třiadvacátého
dubna dosud neznámý pachatel nezjištěným způsobem poškodil výplň zadního okna
bagru značky Komatsu zaparkovaného ve firemním areálu v Kojetínské
ulici. Majiteli bagru tímto jednáním
vznikla škoda předběžně vyčíslená
na patnáct tisíc korun,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
poškození cizí věci. „Za ten pachateli
v případě dopadení a prokázání viny
nice,“ popsal kolizi František Kořínek, hrozí trest odnětí svobody až na jeden
tiskový mluvčí Krajského ředitelství rok,“ prozradil Kořínek.
(mik)
Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. „Ke zranění dalších <CRCTMQXCPÚ DCIT WVTR÷N RQwMQ\GPÊ PG
osob ani ke škodě na majetku nedošlo,“ \P¾OÚ XCPFCN \ąGLO÷ RTQJQFKN M¾OGP
ZHQVQ2QNKEKGè4
doplnil Kořínek.
(mik) UMNGO
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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 Olo-

Majetek města bude převeden krajským hasičům. Bezplatně!

První věcí, která Večerník ohledně tohoto
tématu zajímala, byla fakta, za co všechno
platí magistrát z pohledu spotřeby elektrické energie. „Otázka energií je velmi široká.
Do energie, která do budov vstupuje a která se spotřebovává a tedy i platí, nezahrnujeme jen tu elektrickou, ale i zemní plyn,
teplo a vodu. Všechny tyto čtyři komodity
v rámci prováděného energetického managementu sledujeme, vyhodnocujeme
a navrhujeme úsporná opatření,“ vstoupil
do vysvětlení celé problematiky Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního
města Prostějov.
Jen pro představu, celkem městský
energetik eviduje spotřeby a náklady
u 505 odběrných míst. „Když se ale podíváme speciálně na elektrickou energii,
je pod statutárním městem Prostějov evidováno, a tedy hrazeno z rozpočtu města,
celkem 134 odběrných míst včetně veřejného osvětlení, které samo o sobě čítá 79
míst. Ostatních 55 odběrných míst představují budovy, ale i světelné křižovatky,
odběrná místa na náměstí T. G. Masaryka,

Michal
KADLEC

která jsou k dispozici při konání kulturních
akcí či například provozu umělého kluziště,
budovy hasičských zbrojnic a další,“ vypočítal Pospíšil. Podle něj magistrát sleduje
vývoj cen elektrické energie a hledá vždy
nejvýhodnějšího dodavatele. „Správa majetku realizuje nákupy elektrické energie
a posléze i zemního plynu pro svá odběrná
místa a pro příspěvkové organizace zapojené do centrálního nákupu již od roku
2010. Samozřejmě sledujeme vývoj cen na
burze, ovšem není tak úplně jednoduché
situaci a vývoj predikovat. Cenu elektřiny
ovlivňuje například vývoj cen emisních
povolenek, ten zase ovlivňuje spousta vněj-

 

pro Večerník



PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Jen v loňském roce zaplatil prostějovský magistrát
za spotřebu elektrické energie přes šest a půl milionu korun. Je to
hodně nebo málo? Radnice eviduje 134 odběrných míst včetně
veřejného osvětlení. Večerník na toto téma vyzpovídal prvního náměstka primátora statutárního města Prostějova Jiřího Pospíšila.
Ten do nejmenšího detailu vysvětlil, jak město hospodaří s energií
a jakým způsobem zajišťuje dodavatele nabízející nejvýhodnější
ceny. Šetřit se prostě musí, je to stejné jako v domácnostech.

„Vývoj cen sledujeme, snažíme se získávat tu nejnižší,“
ujišťuje první náměstek primátora Jiří Pospíšil



Prostějov (red) – Prostějovské základní školy se zapojí do nového projektu Chytrá škola.
Předmětem projektu je podpora digitálních
kompetencí pedagogických pracovníků škol
prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího programu. „V souvislosti se zkvalitněním
základního vzdělávání budou na Základní
škole v ulici E. Valenty pořízeny základní
digitální nástroje pro pedagogy a vedení
školy, výkonný server školní sítě, notebooky
a pracovní stanice, síťové prvky a interaktivní
zobrazovací prvky. Dojde tak k zásadní modernizaci informační technologie prostředí
školy, k modernizaci dvou jazykových učeben a dvou učeben IT,“ nastínil projekt primátor města František Jura. Přínosem projektu
je i nezbytné šíření dobré praxe do dalších
základních škol v Prostějově. „Rada města
Prostějova souhlasí se zapojením Základní
školy a mateřské školy v ulici Melantrichova,
Základní školy v ulici Dr. Horáka, Základní
školy a Mateřské školy v ulici Kollárova, Základní školy v ulici Majakovského, Základní
školy a mateřské školy v ulici Palackého do realizace celého projektu Chytrá škola,“ doplnil
náměstek primátora Jan Krchňavý.

MILIONY KORUN



Projekt „Chytrá škola“

milujeme

Pod novou vyhlášku města do značné míry omezující provoz předzahrádek u restauračních zařízení, barů
a kaváren v centru Prostějova se podepsali hlavně památkáři. Až žasnu,
co všechno jim vadí a co majitelům
provozoven zakazují.
Chápu, že stejně jako stánky při vánočním jarmarku, tak i předzahrádky
by měly splňovat určité estetické parametry, nemělo by se na ně hodit rčení
– každý pes, jiná ves. Ale proč památkářům vadí vysazené túje, barevné
slunečníky nebo umělohmotné stoly
a židličky? Copak už je v tomto státě
normální a běžné, že zakazujeme i to,
co lidem vůbec nevadí a nad čím se
při posezení vůbec ani nepozastaví?

Dnes nejsme vystaveni na milost a nemilost odborníkům, ba právě naopak. Někteří z nich už těžce
drží krok s našimi speciálními vědomostmi. Stěžoval si mi automechanik, jak zákazník po studiu svého problému na internetu přichází poučenější, než
je o té speciální věci on sám.
Stěžovali si mi lékaři, jak „pacoš“ už nelapá každé
jejich moudré slovo, ale zpupně diskutuje, že je to na
internetu jinak! Nutí je, aby nehnili na kapitačních
platbách, a musí prodloužit svou dvacetihodinovou
týdenní pracovní dobu o půlhodinku čtení, pokud
jim to „nenalejou“ do hlavy někde na pláži.
Tímto způsobem, nedobrovolně, jsem se stala expertem na dnu označovanou jako nemoc králů. Když
jsem si otevřela asi dvacet článků z desetitisíců pod
tímto heslem, všechny začínají: „Jedná se o metabolickou, neléčitelnou poruchu...“ A musím konstatovat, jak se se svinsky bolícím palcem špatně vzdělává.
Literárně jsem byla vzdělána od útlého mládí Švejkem, kde při dnovém záchvatu nějaký plukovník
bere revolver a řve: „Všichni ven…!“, varována jsem
byla laboratorními rozbory z poslední doby hlásícími vyšší hladinu kyseliny močové, ale v reálu jsem si
nedovedla takovou trvalou, úmornou, v záchvatech
ještě vrcholící bolest představit, ani jsem to nezkouše-
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zvednout odpadek. Z tohoto pohledu mezi námi žije spousta bezdomovců neschopných uklidit si ani
tam, kde přespávají, natož tam, kde
se přes den pohybují.
Na druhou stranu mezi námi žijí
lidé, kteří skutečně obývají tu větší,
tu menší část světa. Že si tito jedinci dělají nárok na něco, co jim ve

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

S

Tìším se na cyklostezku
Mluvèí, nebo nemluvèí?
Jako Prostějovan jsem rád, že se konečně začne stavět cyklostezka do Mostkovic, Zaujala mě vyjádření, která médiím v poslední době poskytuje tiskový
která naváže na stávající stezku končící na katastru Prostějova u Tiché ulice v bio- mluvčí prostějovské policie pan Kořínek. Na dotazy novinářů k zásadním
koridoru Hloučela. Jakmile se tak stane, ubydou nám cyklistům starosti o vlastní případům většinou odpovídá tak, že se vyjadřovat z různých důvodů nebezpečnost, protože na přehradu musíme nyní jezdit po silnici za plného provozu bude. Uvědomuje si tento člověk, že tady není ani tak pro novináře, ale pro
a je to velice nebezpečné. Hlavně okolo nedaleké čerpací stanice, kde řidiči osob- veřejnost, která by se o kriminálních činech chtěla dozvědět rozhodně víc,
ních i nákladních aut na cyklisty zrovna ohledy neberou. Věřím, že tato nová cyk- než on je ochoten, či spíše neochoten sdělit? Z tiskového mluvčího policie
lostezka přispěje i ke zvýšení cestovního ruchu a plumlovská přehrada zase ožije, se tak stává spíše jejím nemluvčím...
jako tomu bylo kdysi za našich mladých let.
Jiří Janeček, Prostějov
Milan Dvořák, Prostějov
Rodièe nesou odpovìdnost!
Ráda bych se vyjádřila k titulnímu článku Večerníku ze dne 8. dubna 2019 o žáku osmé třídy ZŠ a RG města Prostějova. Divím se, že daný žák po incidentu, ke
kterému došlo a který článek popisuje, mohl ještě do nedávné doby školu dál navštěvovat. Je to pro mě nepochopitelné. Pokud je jakkoli nemocný, měl by být pod
dohledem lékařů. Pokud se ale jedná o nedostatečnou výchovu rodičů, pak by se ti měli nad sebou zamyslet a urychleně zjednat nápravu. V opačném případě
nést za chování svého nezletilého dítěte plnou odpovědnost se všemi trestními důsledky. Není přeci možné, aby v tomto stavu dál školu navštěvoval, byl v přímém
kontaktu s ostatními spolužáky a učiteli. Prosím tímto úřady, instituce a všechny ostatní, kteří mají s případem co do činění, aby udělali vše dostupné pro klidný
život nás všech. Pokud bych já, jako dospělá osoba, měla někdy někoho ohrožovat na životě tímto způsobem, jakým ohrožoval daný žák, byla bych v ten okamžik
ve vazbě a nikdo by se nad tím ani nepozastavil.
Čtenářka Večerníku (identitu má redakce k dispozici)

8]DYÔÉWQHPOzLW
Chtěla bych napsat svůj názor na situaci v Mostkovicích. Nechápu, jak je možné, že profesionální hasič manipuluje ve velké obytné zóně s tak velkým
množstvím pyrotechniky. A co je nejhorší, pokud o všem věděli jeho kolegové, dělá to situaci ještě horší a na hasičský sbor to vrhá velmi špatné světlo.
Vždyť přece hasiči jezdí občas k výbuchům a různým neštěstím, vědí, co to obnáší, jaká je spoušť a následky a co teprve 100 kilogramů výbušniny! Proč
sami nezasáhli dřív? Údajně vše věděli! Lidé tam vlastně žili pořád ve velkém nebezpečí. Teď přišli někteří o celé své bydlení, pokud neměli pojištění
i proti výbuchu, tak mají smůlu, peníze tak rychle nedostanou, pokud vůbec nějaké. Nedivím se, že mají vztek. Bylo by potřeba už zjistit a říct veřejnosti
pravdu a vše uzavřít! Ne mlžit, už jen proto, abychom si nemuseli přestat vážit i našich policejních složek.
Eva Navrátilová, Prostějov
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jeho věc. Přesto mezi námi žijí lidé,
kteří se necítí doma jen tam, kde platí nájem či hypotéku. Aniž by se tím
nějak zvlášť chlubili, jsou tito jedinci
skutečně bohatí. Patří jim totiž celé
parky, ulice, sídliště, města, a dokonce i země. Všude tam se totiž cítí být
doma. Podle toho se samozřejmě
také chovají. Je přirozené, že uklízí
nejen po sobě, ale i po ostatních.
Už dávno se přitom smířili s faktem, že někteří lidé jsou prostě
prasata. Zároveň si uvědomují, že
taková prasata obvykle plodí jen
další prasata zamořující své okolí
dalšími odpadky. Je přitom jedno,
zda jsou to odpadky myšlenkové, či
hmotné. Jisté je, že právě díky nim
budou mít ve „svém“ parku či městě
stále co uklízet.
o, kde je člověk doma, neurčíte jen podle jmenovky na
zvonku. Mnohem lépe to poznáte
podle toho, kde je člověk ochotný

Ahojvšem,
chci se dnes věnovat maturantům
a svému „oblíbenému“ CERMATU.
Konečně máme ministra školství,
který celou situaci začal řešit. Chce
redukovat počet testů, velkou část
jich chce nechat v kompetenci škol,
což evidentně naznačuje jeho důvěru ke skutečné odborné veřejnosti
a ne jen ke známým něčích známých.
Jsem rád za to, že jej máme, a snad
už nastane to, že se školy nebudou
otravovat skoro čtvrt roku s maturováním. Ano, nepřeháním, začíná se v dubnu a končí se v červnu.
Vrátíme se tak k systému, kdy celý
maturitní režim „spláchne“ jeden
měsíc, a pamětníci, kteří takhle kdysi
maturovali, si řeknou, že svět se vrací
k normálu.
Aktuálně vím o případu, kdy školní
maturitní komisař byl obviněn, že
nepracuje, a přitom všechno do systému CERMATU naskenoval, takže
chyba opět překvapivě na straně této
instituce. Ale hlavně si říkám, že tři
měsíce stresovat maturanty mi připadá velmi úchylné. Je pravda, že obzvláště u písemných prací z češtiny
stačí trochu „utrpět“ klasické vzdělání a jdou napsat vcelku snadno,
a dokonce před časovým limitem.
Stačí trochu číst, trochu sledovat tisk
a další média a je dobré se věnovat
více historii, to platí hlavně u didaktických testů, prostě nebýt jen ve své
bublině. Možná by se měl změnit
i seznam četby, který je maturantům
předkládán, protože se domnívám,
že jsme také trochu někde „zamrzli“
a doporučuji sledovat i filmy s historickou tematikou. Aktuálně mne
osobně velmi potěšily filmy Toman
a Zlatý podraz, které sice bohužel
nezískaly žádná ocenění na Českých
lvech na rozdíl od nesmyslných blbin
o ničem, ale pokud si je maturant
umí najít, velmi mu to pomůže.
Vraťme se ale obecně k maturitám.
Jde i o naše prostějovské maturanty
a tak bojujme i za ně v čele s panem
ministrem. Snad vydrží...
Marty

MARTYHO
SLOUPEK

Po první hodince čekání jsme byly vyzvány sestrou
k předestření důvodů návštěvy. Terezka byla jasná,
ale já jsem byla vybídnuta, abych místopřísežně
prohlásila, že mám úraz, což jsem při své vrozené
a nevýhodné pravdomluvnosti nemohla učinit.
Sestra prohlásila, že v tom případě tam nepatřím
a nemohu být vpuštěna. Požádala jsem: „Chvilku
počkejte, praštím se cihlou.“ Prohlášení vyvolalo
četné úsměvy na tvářích okolních, úrazově legitimních a viditelně trpících „pacošů“. Nakonec mě i Terezku vzali po třech a půl hodinách čekání. Doktor
byl v podagrovém rozmaru, mému palci věnoval
desetivteřinový pohled, pak telefonicky zachraňoval někoho jiného. Poslal mě na interní ambulanci,
kde měli rozhodnout po odběrech, zda jsem podagrista, či nikoliv. Od něj vím informaci o Kolchicinu. To bylo v pátek ve třináct hodin a takovou
víru, že tam ještě někdo bude, jsem neměla. Navíc
když všichni ztichli, tak bylo slyšet jak naše babka,
co jsme jí měli dát oběd, v dálce hladově nadává.
V neděli mě statečnost opustila a já začala pojídat
Brufeny. Palec vypadá stejně, bolest je menší. V tom
dalším týdnu, kdy jsem takto omezená, se už na mě
těší dcera, a tak ji chci využít k pomocné ošetřovatelské a domácí péči.

skutečnosti nepatří? Možná, ale to,
že jsou někde doma, ještě přece neznamená, že tam nemůže být doma
i někdo jiný. Ostatní „spolumajitelé“ jim mohou dělat radost, nebo je
štvát, jim nezbývá nic jiného, než aby
je respektovali.
amozřejmě že stejně jako doma
neuklízíme pouze dvakrát do
roka, není od věci svůj „domov“
uklízet průběžně. Mysleme na to, až
budeme procházet „svým“ parkem,
„svou“ ulicí, po „svém“ sídlišti či
„svém“ městě. Jistě i tehdy po cestě
objevíme spoustu odpadků. Z vlastní zkušenosti mohu říct jen tolik:
žádný z nich nikdy nebyl dost špinavý na to, aby se nemohl do nedalekého koše vyhodit.
e tím ztratíte čas? Ale kdeže!
Navíc vám tohle vše pomůže
uvědomit si, že není od věci uklízet pouze kolem sebe, ale občas
i v sobě. Vždyť každý z nás tráví čas
věcmi, které dělat nechce a dokonce
ani nemusí. Možná nám to v každodenním shonu nepřijde, ale není zas
tak těžké se jich zbavit. Vzpomeňme
si na to, až zas budeme vyhazovat nějaký ten odpadek...

la, jinak bych si musela na palec pouštět desetikilové
kladivo ve frekvenci dvacet úderů za minutu na jeden nádech. Akutní fáze spojená s otokem, červenou
barvou a bolestí má trvat týden, pak má být dlouhá
pauza od půl roku po dva roky, která se údajně dá
regulovat dietou, kde zakázané potraviny jsou na
stránku a povolené na řádek. Milurit, co se bere na
snížení tvorby močové kyseliny v akutním stadiu,
nezabírá, jediné, co působí, je zabalení palce do ledu,
ale 24 hodin to tam mít nesmíte, to by upadl. I když
zase tak nevýhodný obchod v té chvíli to není. Pak se
taky bere Kolchicin, prý se znamenitými účinky a ještě znamenitějšími těmi vedlejšími. Člověk se prý posere tak, že na bolící palec úplně zapomene. Týden jsem
statečně bojovala, brala jen i ten neúčinný Milurit, co
je jen na lékařský předpis, ale prodali mi ho v lékárně
za 60 korun, když je neprozradím. Pak jsem podlehla naléhání své kamarádky, co měla převaz svého
zlomeného prstu na traumatologické ambulanci,
abych ji doprovodila a nechala se vyšetřit, rozhodnout tak v našem sporu, kdy její diagnóza byla jiná.
Byly jsme dvojka k pohledání – ona s prstem na
pravé ruce v sádře a já se žhavým drátem v botě,
tak jsme se životně podpíraly. Mimochodem moje
nevrlost byla tentokrát medicínsky odůvodněna.
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NEMOC KRÁLŮ aneb CO PŘINÁŠÍ...

Povalující se odpadky představují zhmotněnou lidskou hloupost.
Ajakoktakovýmbychomseknimmělichovat.Přestoženadblbostí
trvale nezvítězíme, nikdy bychom s ní neměli přestat bojovat... I to
si zřejmě řekli někteří z rekordních 65 tisíc dobrovolníků, kteří se letos o prvním dubnovém víkendu zapojili do akce Ukliďme Česko.
Díky nim z přírody zmizelo minimálně 1 120 tun odpadu, kam se
zařadil i rudý vibrátor nalezený na břehu říčky Romže. Komu by se
třeba hodil, ten nemusí být smutný! Jistě se opět najdou prasata,
která někde něco podobného opět pohodí...
eště nikdy v historii České republiky neuklízelo během jednoho víkendu tolik dobrovolníků
jako začátkem letošního dubna. Samozřejmě že se stále najdou takoví,
kteří by se do ničeho podobného
nezapojili, ani kdyby jim za to platili. „Co my s tím máme společného?
Stačí, když si každý uklidí na svém
pozemku. Platíme daně, tak ať to
samospráva nechá uklidit. Takové
komunistické ‚akce Z’ by už konečně měly vymizet!“ Takové názory
každoročně patří k akci Ukliďme
Česko stejně jako igelitové pytle
v rukou dobrovolníků.
o na to říct? Určitě nelze nikoho nutit do něčeho, co dělat
nechce nebo nemůže. Pokud někdo
cítí, že mu patří pouze panelákový
byt, kde se může krásně zahrabat
jako jezevec v noře, či rodinný domek s kouskem trávníku, který musí
neustále zastřihávat, pak je to pouze

publicistika
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DOMA JSME TAM, KDE JSME OCHOTNI ZVEDNOUT
ODPADEK

Ať mi nikdo netvrdí, že při posezení
u kávy může někoho pohoršit vedle
stojící truhlík s vysazenými jehličnany
nebo květinami!
Na druhé straně by mě hodně zajímalo, a zatím se na to památkářů
marně vyptávám, proč jim nevadí
vedle jedné z předzahrádek vietnamský obchod zvenčí nevkusně obložený kýčovitým zbožím nejrůznějších
barev. Toto se copak hodí do historického centra města? Věřím, že se
prostějovští radní nakonec s památkáři dohodnou na rozumných kompromisech a nebudou komplikovat
podnikání živnostníkům. Památkářům totiž vadí kde co, ale hlavně
úplné prkotiny...

Vadí jim kde co,
KODYQĨSUNRWLQ\

Michal
KADLEC
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Pondělí 29. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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Odstartovali jsme nový seriál: BĚŽÍM S VEČERNÍKEM
Nikola
FILIPENSKÁ

JAKÉ JSOU POKROKY A CO JE NOVÉHO?

Váženíčtenářiačtenářky,
30DENNÍ VÝZVA NA STEHNA A ZADEK
pokud jste na této straně poprvé,
dovolte mi vás v rychlosti sezná1. DEN
50 DŘEPŮ
11. DEN
100 DŘEPŮ
21. DEN
150 DŘEPŮ
mit s novým seriálem Večerníku,
2. DEN
55 DŘEPŮ
12. DEN
VOLNO
22. DEN
155 DŘEPŮ
který dnes píše své třetí pokra3. DEN
60 DŘEPŮ
13. DEN
110 DŘEPŮ
23. DEN
160 DŘEPŮ
čování. Již ve dvou číslech (vždy
4. DEN
VOLNO
14. DEN
115 DŘEPŮ
24. DEN
VOLNO
se jedná o liché vydání), jsem vás
5. DEN
70 DŘEPŮ
15. DEN
120 DŘEPŮ
25. DEN
170 DŘEPŮ
z pozice redaktorky vyzvala ke
6. DEN
75 DŘEPŮ
16. DEN
VOLNO
26. DEN
175 DŘEPŮ
společnémuběhu,kterývyvrcho7. DEN
80 DŘEPŮ
17. DEN
130 DŘEPŮ
27. DEN
180 DŘEPŮ
lívčervnučičervencihromadným
8. DEN
VOLNO
18. DEN
135 DŘEPŮ
28. DEN
VOLNO
závodem. Veškeré novinky a in9. DEN
90 DŘEPŮ
19. DEN
140 DŘEPŮ
29. DEN
190 DŘEPŮ
formace můžete sledovat také na
10. DEN
95 DŘEPŮ
20. DEN
VOLNO
30. DEN
195 DŘEPŮ
www.vecernikpv.cz a facebooko8[RCF¾VQJTč\QUVTCwP÷CNGV÷NQUKRQUVWRP÷\X[MPGOčåGVGUKFGPPÊRQéGVTQ\NQåKVPCFX÷é¾UVK,GFPWRQNQXKPWWF÷NCVFQRQ
vé skupině Běhám s večerníkem,
(QVQCTEJÊX0KMQNC(KNKRGPUM¾ NGFPGCFTWJQWQFRQNGFPGPGDQXGéGT Tak co? 2ąKF¾VGUGKFQXÚ\X["
do níž se můžete kdykoliv zdarma
jsem člověk, který nebyl zvyklý snídat nou a závěrem dne lehkou večeří. Mám i problém s pitným režimem,
připojit.Tak pojďme na to!

Nikola FILIPENSKÁ
Od prvního vyběhnutí uběhhlo už
čtrnáct dní a já konečně můžu prohlásit, že vidím pokrok k lepšímu i k novým změnám. K běhu jsem přidala
také pravidelné cvičení a začala jsem
si trochu hrát se stravou. Já osobně

– tohle je jedna z mých nových změn.
Začala jsem a hned mě to baví.
Většinou nový den začínám ovesnou kaší s oříšky nebo třeba ovocem. Kaši dělám z mletých ovesných
vloček a rostlinného mléka – někdy
z kokosového, mandlového nebo
třeba ovesného. Pokračuji menší
svačinou, obědem, druhou svači-

Mimo běhání jsem začala také třicetidenní výzvu na zadek, břicho a celkové zpevnění těla, kterou přikládám
jako přidanou hodnotu. Nezdá se to,
ale je to celkem makačka, každopádně po týdnu cvičení začínám vidět
změny a i číslo na váze je o trochu nižší. Co se týče měření centimetrů, tam
jsou výsledky lepší.

byly dny, kdy jsem nevypila ani půl
litru za den. I to jsem se pokusila napravit a zatím se mi daří, v průměru
vypiju za den 2 až 3 litry čisté vody.
Pochopila jsem, že hubnutí je nejen
o pohybu, ale především o stravě.
A tak příště, kdy vyrazím zase
do terénu, už se budu určitě cítit
o něco líp. Vyzkoušejte to taky!

GHQQÉYÙ]YD3/$1.QD]SHYQÈQÉFHOÅKRWÈODDSRVÉOHQÉEÔLvQÉFKVYDOÕ
1x MAXIMÁLNÍ VÝDRŽ
3x30 SEKUND
3x30 SEKUND
VOLNO
3x45 SEKUND
3x45 SEKUND
3x45 SEKUND
VOLNO
3x60 SEKUND
3x60 SEKUND

11. DEN
12. DEN
13. DEN
14. DEN
15. DEN
16. DEN
17. DEN
18. DEN
19. DEN
20. DEN

3x60 SEKUND
VOLNO
3x80 SEKUND
3x80 SEKUND
3x80 SEKUND
VOLNO
3x100 SEKUND
3x100 SEKUND
3x100 SEKUND
3x100 SEKUND

21. DEN
22. DEN
23. DEN
24. DEN
25. DEN
26. DEN
27. DEN
28. DEN
29. DEN
30. DEN

VOLNO
3x120 SEKUND
3x120 SEKUND
3x120 SEKUND
3x120 SEKUND
VOLNO
3x140 SEKUND
3x140 SEKUND
3x140 SEKUND
1x MAXIMÁLNÍ VÝDRŽ
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1. DEN
2. DEN
3. DEN
4. DEN
5. DEN
6. DEN
7. DEN
8. DEN
9. DEN
10. DEN
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ATRAKTIVNÍ DEN S IZS NAVŠTÍVILY STOVKY DĚTÍ I DOSPĚLÝCH
EXKLUZIVNÍ zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC,
Nikola
FILIPENSKÁ,
Martin
ZAORAL

Není snad Prostějovana, kterého by v současné době
nezajímalo, co se stane s částí
historického centra města
v okolí Špalíčku. Lednový
rozsudek Krajského soudu
v Brně ukončil desetiletou
blokacipozemků,kdepůvodně společnost Manthellan
měla postavit obří obchodní
centrum. Jenže soud všechny smlouvy mezi statutárním
městem Prostějov a právě
Manthellanem zrušil, čímž
se magistrátu zcela uvolnily
ruce. Pozemky a hlavně problematika dalšího fungování Společenského domu
a nedaleké tržnice se vrátily
do rozhodovací kompetence prostějovské radnice.
Přestože se zástupci investora nechali slyšet, že ještě
s výstavbou Galerie Prostějov
neřekli poslední slovo, současné vedení magistrátu
už spřádá své vlastní plány.
Jaké? A nečeká nás náhodou
ještě další zvrat?

Radní vyhlásí XUEDQLVWLFNRXVRXWĚæ ANKETA
PROSTĚJOV Už po lednovém
rozsudku Krajského soudu
v Brně začali prostějovští radní
přemýšlet o tom, jak uchopit
řešení nejen zachování a rekonstrukce Společenského domu,
ale i problematiku přestavby tržnice, vybudování podzemních
garáží a hlavně revitalizace celého okolí „Kaska“. Na konci února
již konšelé veřejnosti předložili
svoji vizi včetně předběžně odhadnutých
nákladů. Nyní po dalších
bezmála dvou měsících
se Večerník zajímal o další
podrobnosti.
K náměstkovi primátora pro stavební investice směřovala první
otázka, a to, zda se po několika týdnech od zveřejnění prvních plánů
na revitalizaci historické části města
u Špalíčku něco změnilo.
„Rada města Prostějova na své schůzi
šestnáctého dubna projednala záměr
uspořádání urbanistické soutěže na dostavbu jižní části centra Prostějova a usnesením jej doporučila Zastupitelstvu
města Prostějova ke schválení. Statutární
město Prostějov řeší využití významné
lokality v jižní části centra města. Cílem je
vyřešit základní aspekty, a to rekonstrukci
Společenského dom, řešení nevyhovujícího prostoru tržnice, výstavbu parkovacího domu a dostavbu řady proluk vzniklých necitlivými demolicemi na přelomu
sedmdesátých a osmdesátých let minulého století,“ uvedl Jiří Rozehnal, náměstek
primátora Prostějova.

„S rekonstrukcí Společenského domu chceme začít už za rok,“ mezi OBÈANY
plánuje optimisticky náměstek primátora Jiří Rozehnal
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Aktuální úmysly vedení města jsou
tedy podle něj zřejmé už teď. „Po schválení zastupitelstvem teď v úterý třicátého
dubna začne finální příprava zadání urbanistické soutěže a po vyhlášení výsledků
bude vybráno to nejvhodnější řešení pro
danou lokalitu města. Poté bude následovat územní studie a souběžně s tím
příprava projektových dokumentací pro
jednotlivé objekty či území v dané řešené
lokalitě. Cílem je začít řešit celou lokalitu
postupně v jednotlivých etapách s předpokladem zahájení prací prvního dubna
2020, a to právě budovou dnešního ´Kaska´. Na to budou průběžně či souběžně
navazovat další prvky v lokalitě,“ prozradil Rozehnal.

Společně se zveřejněním prvotních
plánů města na revitalizaci uvedené části města radní také uspořádali
anketu mezi občany Prostějova, jak
řešit celou situaci. Co z hlasu lidu
vzešlo? „Na anketu přišlo 534 odpovědí a chci všem občanům touto cestou
poděkovat za jejich odpovědi. Všechny
relevantní připomínky budou součástí zadání připravované urbanistické
soutěže, stejně tak jako připomínky
zastupitelů města,“ potvrdil náměstek
primátora, který neodmítá ani další
projednávání s veřejností. „Občany
města jsme oslovili formou ankety
a také proběhlo první setkání. Po vyhodnocení výsledků urbanistické soutěže zvážíme další postup. Její vyhlášení
předpokládáme počátkem června to-

hoto roku a výsledky budeme znát do
konce září. Jen připomínám, že zadání
bude předloženo ke schválení zastupitelům na zasedání jedenáctého června,“
poznamenal dále Jiří Rozehnal, kterého se Večerník ještě zeptal, zda město
hodlá zachovat městskou tržnici, zrekonstruovat ji, nebo naopak zbourat
a postavit novou. „Na tyto otázky nám
odpoví právě výsledky urbanistické
soutěže, my na to budeme rozhodně
připraveni.“
Své si k celé problematice řekl také primátor Prostějova. „Po diskusích s odborníky
se nám prozatím jako nejvhodnější varianta jeví rekonstrukce Společenského
domu a zcela nové pojetí okolních ploch.
Cílem je samozřejmě jednak zachování
prostoru sloužícího k prodeji ovoce a zeleniny, který však nemusí zůstat na současném místě, a posílení parkovacích kapacit v této lokalitě, například výstavbou
parkovacího domu. Před několika týdny
jsme zveřejnili záměr rekonstrukce ´Kaska´ odhadovanými náklady, což vyvolalo
u několika lidí potřebu začít kritizovat
uvedenou cenu. Už dříve jsem konstatoval, že prozatím hovoříme pouze o odhadu. Bez projektu a následné soutěže, v níž
nám dodavatelé nabídnou konkrétní
cenu, není možné skutečné náklady města vyčíslit,“ řekl Večerníku František Jura.
„Přiznám se, že veřejné diskuse považuji prozatím za předčasné. Sám jsem se
první debaty svolané nikoliv z iniciativy
vedení města zúčastnil a věci vysvětlil,
nicméně v nejbližších týdnech bych
ocenil trpělivost všech, kteří se o věc zajímají,“ posílá zároveň vzkaz veřejnosti
první muž města.

Å&HONRYĚMHQDWRPREMHNWäSDWQĚ´RSDNXMH93UŢäD
PROSTĚJOV Společenský dům v Komenského ulici provozuje pod touto
hlavičkou prostějovský magistrát od
roku 2006. Za třináct let spatřila světlo světa řada námětů, jak s budovu
do budoucna naložit. Největší porci
času pro sebe pochopitelně uzmula
společnost Manthellan, která chtělo
někdejší „Kasko“ zbourat. Nic z toho
se však nezrelizovalo. Večerník chtěl

o aktuálním stavu pohovořit s vedoucím Ivo Peštukou, byli jsme však odkázáni přímo na Vladimíra Průšu (na
snímku), jednatele Domovní správy,
pod níž provoz Společenského domu
spadá.
yy Jak byste popsal aktuální stav Společenského domu?
„V podstatě je poplatný době, kdy se
‚Kasko´ stavělo, to znamená přelomu

Navrátil: „Přimlouvám se za hledání

jednoduchých řešení“
PROSTĚJOV Od začátku po uzavření smluv mezi městem Prostějov
a společností Manthellan patřil k odpůrcům projektu Galerie Prostějov.
Opoziční prostějovský zastupitel Jan
Navrátil (na snímku) nyní v rozhovoru odpověděl Večerníku i na otázky,
jak on sám by si představoval řešení
revitalizace jižní části historického
centra města okolo Špalíčku.
yy Nedávno vedení magistrátu zveřejnilo svoji vizi, jak po rozsudku
Krajského soudu v Brně ve věci Manthellanu vyřešit problematiku Společenského domu a vůbec historické
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
části města okolo Špalíčku. Ztotožňujete se s těmito plány nebo máte nějaké připomínky?
„Osvobozujícím rozsudkem Krajského soudu se městu Prostějov otevřely možnosti k zachování a rozšíření ´Kaska´, zeleně, parkování a tržnice v centru města.
Vítám urbanistickou soutěž a pouze žádám co nejvyšší transparentnost v rámci
celého procesu, aby se nestalo, co minule. Záměr z roku 2008 byl bohulibý, ale
smlouva s Manthellanem vznikla v roce 2010 jako vazalská a v rozporu se zákony
České republiky a dobrými mravy.“
yy Nedávno jste uspořádal mítink k tomuto tématu. Z jakého důvodu, a bylo
toto setkání s radními i veřejností přínosem?
„Veřejná diskuse proběhla prvního dubna a jsem rád, že se uskutečnila za přítomnosti vedení města i koncepčních pracovníků magistrátu. Veřejnost i novináři se
díky tomu dozvěděli včas spoustu zajímavých informací včetně časového harmonogramu ukončení příjmu připomínek čtrnáctého dubna. To považuji za velký
přínos, hlavně ten vzájemný dialog, to nepromarnění šance na vstup veřejnosti do
zadání a průběhu projektu.“
yy Nemáte obavy z toho, že řešení celé problematiky okolo „Kaska“, tržnice
či výstavby podzemních garáží bude pro magistrát hodně nákladné?
„Nákladné to bude, s tím musíme počítat. Ale kroky lze realizovat postupně a náš
veřejný prostor zůstane naším veřejným prostorem. Nevyužívanou část tržnice
bych zbořil rovnou a parkovací plochy například před Společenským domem bych
uvolnil jeřábem taky rovnou. Ty nápady už tu zazněly. Nejedná se o drahé kroky,
které by bránily následnému využití v souladu se závěry teprve vypisované soutěže. Přimlouvám se za hledání jednoduchých řešení a dotačních titulů.“
yy Bude opozice nápomocna vedení města k celkovému řešení problematiky rekonstrukce historické části města okolo Špalíčku?
„Rekonstrukce je náš společný cíl, tak věřím, že to uděláme spolu a lépe než minule. Budu rád, když opozici a veřejnosti bude umožněno být nápomocni.“

osmdesátých a devadesátých let minulého století. Od té doby žádná výraznější
rekonstrukce neproběhla, v podstatě
je tedy vše na hranici životnosti, třicet
až čtyřicet let staré. Především se jedná
o ubohá sociální zařízení poplatná době,
technické zařizovací věci a obslužné stroje, jako jsou výtahy a vzduchotechnika,
která neumožňuje nějakou rozumnější
regulaci teploty. Z hlediska izolace jsou
pak nevyhovující jednoduché skleněné
výplně, celkově je na tom objekt špatně.
Nezanedbatelná je samozřejmě opotřebovanost mobiliáře a osvětlení, zase je
to otázka životnosti, všechno už je prostě
odžité.“
yy Dalo by se tedy říct, že technické
problémy ohrožují současný chod
„Kaska“?
„Nejde až primárně o to, jestli ohrožují,
ony některé záležitosti nesplňují současné normy, zvlášť v oblasti požární
bezpečnosti, větrání únikových prostor
a podobně, takže to bude hlavním úkolem. Neopominutelné je hledisko uživatelů, návštěvníků, vybavení neodpo-
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vídá současným trendům. Parkety nikdy
nebyly renovovány, bylo by minimálně
potřeba je vybrousit a zalakovat. Záměrem je i zvětšení pódia, které by potom
umožnilo větší rozsah pořádaných akcí.
Aspektů, které by se měly zohlednit, je
spousta.“
yy Jak vy byste si představoval kulturák v novém?
„Když si zpětně uvědomím, co všechno se
kolem odehrávalo, co bylo ve hře... Nejprve

panoval názor, že se ‚Kasko‘ zbourá a vybuduje se něco nového, což padlo, podle mě
je to rozumné. Druhou variantu představovalo vybourání a zachování pouze obvodového zdiva. A ta třetí možnost, ke které
bych se já přikláněl, je zachovat dispozice
hlavního sálu a zmodernizovat zázemí, stávající technické vybavení, rozšířit pódium,
vybudovat prostory pro občerstvení. A to
vše v duchu platných norem. Výměnou by
prošla okna, dveře a výlohy, rekonstrukci si
vyžaduje i střecha. To je podle mě nezbytný základ.“
yy Je těžké za současných podmínek
udržet chod objektu?
„Až tak dramaticky bych záležitost neviděl. I v současném stavu je provoz udržitelný, není o nic moc horší, než řekněme
třeba před deseti lety. Jde pouze o fakt,
že některé prvky už jsou skutečně za
hranou, udržujeme dost obtížně právě
výtahy, osvětlení... Ale nejde o žádnou
katastrofu a jsem toho názoru, že ještě nějakou dobu by se v dosavadních
podmínkách dalo zařízení provozovat.
Nicméně rekonstrukce je žádoucí.“
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„Srdce města“ si budeme muset
transplantovat za své
Nikam nespěchali, k ničemu se nevyjadřovali, na všechno měli času dost. Možná
složitě sháněli nájemce do budoucích provozoven, snad se věnovali jiným projektům,
každopádně svoji chvíli promeškali. Když
konečně zástupci společnosti Manthellan
začali nahlas hovořit o tom, že chtějí za
miliardu korun nabídnout Prostějovu řadu
moderních obchodů, kaváren a dalších služeb, 300 parkovacích míst, a samozřejmě
i moderní sál pro kulturní akce, bylo už
pozdě. Přestože by vše jmenované centrum
města nepochybně pozvedlo a oživilo, vedení prostějovské radnice už s touto společností přestalo „kamarádit“. A tento postoj
i s ohledem na nedodržení termínů nakonec
posvětily i soudy.
Přitom Manthellan výběrové řízení na
stavbu obchodního centra vyhrál už v roce
2009. Ovšem za těch deset let udělal opravdu jen málo pro to, aby obchoďák skutečně
postavil. Mezi jeho největší výkony patřilo

to, že prostějovské politiky dotlačil k tomu,
aby podepsali smlouvu o smlouvě budoucí, která jej předběžně zbavila původní
povinnosti postavit náhradní kulturní sál
za „Kasko“, které mělo být zbořeno. Pokus
přenést zodpovědnost za výstavbu bezpochyby potřebného „kulturáku“ na město byl
mimořádně odvážný, až drzý. Všem přitom
muselo být jasné, že se jedná o porušení
původních podmínek výběrového řízení.
Po čase si to všichni zúčastnění uvědomili
a Manthellan nakonec „odvolal to, co odvolal, a slíbil to, co slíbil.“ Jenže pozdě.
Nyní se centrum města bude muset bez oné
miliardy korun obejít. A ta bude určitě chybět. Pokud někteří lidé namítali, že moderní
obchoďák do centra města nepatří, pak je to
spíš otázka jejich pohledu na svět než zdravého úsudku. Podobný názor totiž ve svém
důsledku pouze vede k vylidňováním center.
Ať už se to někomu líbí, či nikoliv, lidé vždy
budou chtít nakupovat. Ostatně tak činí už

od pravěku a není důvod, proč by toho najednou měli nechat. Budou tak ovšem činit
tam, kde se budou cítit dobře a kde najdou
tu nejlepší nabídku i zázemí. To jim zejména o víkendu v současnosti bohužel nabízí
spíše nákupní zóny na okraji města, zatímco náměstí se zavřenými obchody zůstává
liduprázdné.
Faktem je, že bývalý Prior a nynější Zlatá
brána na historickém náměstí působily zejména dříve jako pěst na oko. Jenže prostor
bývalého Špalíčku včetně objektu „Kaska“
nelze s náměstím vůbec srovnávat. Tam
rozhodně není nic, čím by se Prostějov mohl
chlubit. Naopak je to spíše jeho ostuda.
Pokud bychom v této souvislosti hovořili
o srdci města, pak nezbytně nutně potřebuje
transplantaci. Slibovaná kvalitní moderní
architektura by mu určitě jen prospěla.
Nyní tedy vedení města a potažmo i jeho
občané mají osud bývalého Špalíčku ve
svých rukou. Otázkou ovšem je, zda budou
mít nejen dostatek nápadů, ale i peněz na
to, aby jej dokázali zvelebit a oživit. Nepochybně tak budou muset učinit i podle
představ lidí, kteří o víkendech nakupují
v obchodních zónách.

JAK BY MÌL
VYPADAT PROSTOR

„U ŠPALÍÈKU“?
Lenka PATKOVÁ

„Hlavně bych šla
po funkci. Moderní a chytře udělané, na údržbu
i provozní náklady.
Parkovací dům tak,
aby to lidi opravdu lákalo tam parkovat, aby byl skutečně lidmi využíván,
totéž tržnice. Kulturák by k tomu všemu měl být ještě dostatečně elegantní.
Mně připadá prostě blbý nájezd do
domu z Komenské. Je to úzké, navíc
část jednosměrka, od pošty nejde do
Komenské najet. To by se podle mě
muselo vyřešit jinak. Zmodernizovat
tržnici je blbost, nejlepší by byla komplet demolice.“
Jakub KROUPA

„Společenský dům
určitě nebourat,
ale zrekonstruovat.
Tržnici zmodernizovat, vytvořit
zázemí pro trhovce i návštěvníky.
Parkovací dům? To si nejsem jistý, zda
by byl plně využitý. To by bylo spíš
asi na nějakou odbornou studii, je to
můj subjektivní pocit. V době konání
nějaké akce v ‚Kasku‘ nebo ve městě
určitě bude, ale jinak mi nepřijde, že by
v centru města nemělo stabilně kde zaparkovat třeba dvě až tři stovky aut. Ale
třeba se pletu, je to těžké takhle odhadnout. Proto říkám, že by to asi chtělo
nějakou studii využití. Zavedeme bikesharing a v centru postavíme parkovací
dům pro auta. Trochu nelogické.“
Gita ÈOPÁKOVÁ

„Co se týče Společenského domu,
netuším, co by byl
ten nejlepší nápad.
Řekla bych, že rekonstrukce může
přijít
podobně
draho jako nový objekt. Určitě bych
ale byla pro, aby byl nějaký kulturák
zachovaný. Každopádně zoufale chybí
parkoviště. Já bych zrušila to před bankou Moneta a udělala tržnici tam. To
parkoviště se tam vůbec nehodí. A naopak by vzniklo místo tržnice.“
Andrea VESELÁ

„Prostory tržnice,
Společenského
domu a parkovací
plochy by se měly
určitě řešit. Jde
o část centra města, která navazuje na hlavní náměstí.
Trhy jsou oblíbenou pravidelnou
akcí pro obyvatele nejen Prostějova.
Stávající stav tomu bohužel neodpovídá a tento prostor by si podle mě
zasloužil vytvoření nového, příjemného a fungujícího prostředí pro prodej
a setkávání lidí. Chybí zde také zeleň
a prostory k odpočinku návštěvníků
trhu, lavičky a další prvky městského
vybavení. Vedle stojící Společenský
dům by rekonstrukci určitě potřeboval, na něj navazující parkovací plocha
v ulici Komenského je ve velmi špatném stavu, jnezpevněná, nemá žádné
uspořádání stání, a přitom je hojně
využívaná a potřebná, kapacita parkoviště tak často nestačí. Řešením by byl
parkovací dům.“
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d/¾LQX¾ UQWV÷åq RTQDÊJ¾
X VGTOÊPW QF  FWDPC
FQMX÷VPC
5QWV÷åG UG OčåG \×éCUVPKV
RQW\G H[\KEM¾ QUQDC UVCTwÊ 
NGVUVTXCNÚORQD[VGOCFQTW
éQXCEÊCFTGUQWPC×\GOÊè4
LGPå X VQOVQ VGTOÊPW RQwNG
RQwVQW GOCKNGO RTQUVąGF
PKEVXÊO UQEK¾NPÊEJ UÊVÊ PGDQ
QUQDP÷FQTWéÊQFRQX÷FK241
56ö,185-¦/78GéGTPÊMW

8wGEJP[URT¾XPÆQFRQX÷FK
DWFQW \CąC\GP[ FQ UQWV÷
åG8ÚJGTEKDWFQWX[NQUQX¾
PKRQWMQPéGPÊCMEG
5QWV÷åÊEÊOWUÊWXÆUVéKVGNP÷
UXÆLOÆPQRąÊLOGPÊD[FNKw
V÷CéÊUNQVGNGHQPWRTQOQå
PQUVMQPVCMVQX¾PÊXRąÊRCF÷
XÚJT[ &Q UQWV÷åG PGDW
FQW \CąC\GP[ CPQP[OPÊ éK
RQ\FP÷FQFCPÆQFRQX÷FK

1.
Slyším to, co jiní neslyší,
bosé nohy chodit po plyši.
Vzdechy pod pečetí v dopise,
chvění strun, když struna nechví se.

3.
Jenom té nejlíbeznější,
nejnešťastnější podejte své srdce,
šetřte láskou!

2.
Vzduch něžný tak byl a jemný,
že vůněmi hladil, že vláh’
dech jeho hluboký, zemný,
květ v slunci hřál na lipách.
Mně zdálo se, něhou se dusím
a láskou že musím mřít.
Že na tebe myslit musím
a jasně tě před sebou zřít.

4.
Manon je můj osud, Manon je můj osud,
Manon je všecko, co neznal jsem dosud.
Manon je první a poslední můj hřích.
Nepoznat Manon, nemiloval bych.

5.
Slečno, řekněte mi,
jak to děláte,
že hodiny neoněmí,
když se svlékáte.
Dejte jí Nobelovu cenu
za gesto, jímž zvedá sukni svou,
ale ta se dává jen básníkům,
kteří nic podobného nesvedou.

8[JT¾VOčåGVGLGFPW\GVąÊEGP
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5LCMÚOKMQNKFQVC\[UGQDTCċVGPCOCTMGVKPIQXQWOCPCåGTMW
#PGVW5VTCwMTCDQXQWRTQUVąGFPKEVXÊOVGNGHQPPÊJQéÊUNC
PGDQGOCKNQXÆCFTGU[OCTMGVKPI#XGEGTPKMRXE\

·éCUVÊXUQWV÷åKX[LCFąWLGUQWV÷åÊEÊUQWJNCUURTCXKFN[UQWV÷åG)&24C\CXC\WLGUGLGRNP÷
FQFTåQXCV8RąÊRCF÷XÚJT[UQWV÷åÊEÊUQWJNCUÊUWXGąGLP÷PÊOXNCUVPÊHQVQITCHKGUXÚJTQW
8ÚJTWXUQWV÷åKPGPÊOQåPÆX[O¾JCVRT¾XPÊEGUVQWCPKCNVGTPCVKXP÷RNPKVXRGP÷\ÊEJ
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9\KUDMWHRSøWYÛOHWQDKUDGOËVWN\QDNRQFHUWêLGROHWQËKRNLQD
EHGQXVHNWXEHêNXSLYDDOHLVSRXVWXGDOxËFKQRYÛFKFHQ

1(9+(-7($3ą,+/$67(6(
-LæYSĆËxWËPêËVOHQHMêWHQøMxËKRUHJLRQ¿OQËKRSHULRGLNDNWHUÇY\MGH
YSRQGøOËNYøWQDEXGHWHPRFLKODVRYDWYSUYQËP
VHPLILQ¿ORYÇPNROHQDxËYHONÇVRXWøæHe2QHMRULJLQ¿OQøMxËWDEOR
35267÷-296.§+29HêHUQËNXrNWHU¿OHWRVQDSËxHVYĎMGHY¿WÛURêQËN
+O¿VLWGRVRXWøæHVHYxDNPĎæHWHXæQ\QË6WDêË]DVODWIRWRJUDILL
YDxHKRWDEODGRSOQøQRXRORNDFLNGHMHNYLGøQËQDHPDLORYRX
DGUHVXHGLWRU#YHFHUQLNSYF]DYxHRVWDWQËMLæQHFKWHQDQ¿V

+ODVRYDWYSUYQËPNROHEXGHWHPRFLRGSRQGøOËNYøWQDRGKRGLQ
DæGRS¿WNXNYøWQDGRKRGLQDWRWøPLWR]SĎVRE\
SURVWĆHGQLFWYËPDQNHW\QDZZZYHFHUQLNSYF]]NDæGÇ,3DGUHV\
O]HKODVRYDWMHGQRX]DGYøKRGLQ\
HPDLOHPQDDGUHVHHGLWRU#YHFHUQLNSYF]
QDWHOHIRQQËPêËVOH
9ÛVOHGN\SUYQËKRVHPLILQ¿ORYÇKRNROD
]YHĆHMQËPHYQ¿VOHGXMËFËPY\G¿QË9HêHUQËNXWM

Loňský vítěz

'RILQ¿ORYÇKRNRODSRVWRXSËYæG\WĆLWDEOD
VQHMY\xxËPSRêWHPKODVĎ

9HONÇILQ¿OHRGVWDUWXMHYSRQGøOËNYøWQDDKODVRYDWYQøPEXGHWHPRFL
FHOÛFKGQË.RQHêQÇYÛVOHGN\EXGRX]Q¿P\YSRQGøOËêHUYQD

FRPĢçHWH]tVNDW"

9FHONHPGYRXVHPLILQ¿ORYÛFKNROHFK

7ĆLYËWø]QÇWĆËG\RGQ¿VREGUæËQDSĆËNODGOËVWN\

VH Y¿P SRVWXSQø SĆHGVWDYË GOH QDxH

QDNRQFHUWXSOXPORYVNÇSĆHKUDG\VDGXNYDOLWQËFKYËQ

KR Q¿]RUX GYDQ¿FW QHMSRYHGHQøMxËFK
WDEHO 1DGFK¿]HMËFË SRQGøOË Y¿P WHG\
SĆLQHVHPH SUYQË VHPLILQ¿ORYRX xHVW
NX3DNXÿEXGHMHQQDYiVDE\VWH]QLFK]YROLOLWR
NWHUpSíLMGHQHM]DMtPDYĨMñtYiP

EDVXSLYYVWXSHQN\GROHWQËKRNLQDY0RVWNRYLFËFK
DFHORXĆDGXGDOxËFKVNYøOÛFKFHQ&HONRYÛPYËWø]ĎP
PLPRMLQÇ]DĆËGËPHYÛOHWQDKUDGjWHUQEHUNYêHWQø
GRSUDY\DREêHUVWYHQË
$êHN¿QDY¿VWDNÇQHMHGQRSĆHNYDSHQË

3DUWQHŐLOHWRäQtVRXWĚæHRQHMRULJLQiOQĚMätWDEOR3URVWĚMRYVNpKR9HÿHUQtNX
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zprávy z regionu

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

RYCHLÝ
2Ą'56#0'$º641<2#&.5º2-# 9(ÿ(5
NÍK
8-156'.%+-7.6740ª2#/6-17"
Zámek pøedstaví
novou expozici

8[wMTVPWVÊ\GUG\PCOW

zjistili jsme

D[RQOQJNQ

RąKJNGF¾PÊX[WåKVÊ
KOSTELEC NA HANÉ Co s ní? Touto otázkou se už řadu let trápí vedení města Kostelce na Hané. Jeho představitelům dělá
$CTQMPÊUÚRMCX-QUVGNEKPC*CPÆLGFNQWJQFQD÷XJCXCTKLPÊOUVCXW
vrásky na čele barokní sýpka ze 17. století, pro kterou se nedaří
Foto:www.npu.cz
najít využití. Město nedávno podalo návrh, aby objekt přestal
na větší opravy nemělo peníze.
ČR, aby sýpku vyřadilo ze seznamu
být chráněnou kulturní památkou.
Barokní sýpka byla postavena roku
1632 a je zapsaná mezi chráněné
kulturní památky. Nad vchodem je
totiž dochován erb majitele tamního
panství, knížete Karla z Lichtenštejna. Stav sýpky je ovšem dlouhodobě
jedním slovem žalostný. Město sice
v roce 2001 opravilo část střechy, ale

EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin
ZAORAL

„Pokud by budova nebyla památkově chráněná, nebyla by její rekonstrukce tak náročná, zejména by se
pro ni snadněji hledalo využití. Po
celkové přestavbě by mohla sloužit
například k bydlení,“ vysvětlil Večerníku starosta Kostelce na Hané
František Horák důvody, proč město
aktuálně žádá Ministerstvo kultury

památek.
O to samé se však už kostelečtí radní
neúspěšně pokusili již v minulosti,
ministerstvo jim však vstříc nevyšlo.
Podle jeho tehdejšího vyjádření je
budova cenná díky dochovaným erbům pánů z Lichtenštejna a Kravař.
Zároveň má být součástí historického prostředí obce.

0MµÜF<àOTü<POI<?µGID>D
Jeden z řidičů zůstal zaklíněn,
vyprostili jej hasiči...

Čechy pod Kosířem (mls) Představení nové expozice Mánesových kreseb chystají na zámku
v Čechách pod Kosířem. Sbírka
obsahující i ztracený obraz Josefa
Mánesa objevený na zámku v Lysicích bude poslední dubnový den
představena novinářům, od května
by měla být přístupná i veřejnosti.
Více se dočtete v příštím vydání
Večerníku.

&K\VWDMÉGÕOHzLWÙ
chodník
Přemyslovice (mls) - Nový chodník vedoucí podél hlavní silnice
z centra obce až na její kraj chystají
v Přemyslovicích. „Povede po levé
straně od křižovatky ve směru na
Hluchov. V současné době žádáme o dotace. Pokud je obdržíme,
mělo by se začít stavět ještě letos,“
prozradila Večerníku starostka Přemyslovic Iveta Pořízková.

Oprava bytù pokraèuje
Otaslavice (mls) - Další etapou
bude pokračovat rozsáhlá rekonstrukce bytů v budově školky.
„Opravou původních stavebních
řešení se bydlení posunuje na
mnohem vyšší úroveň a zbavujeme se současně takzvaných ‚kostlivců ve skříni’,“ uvedl starosta obce
Marek Hýbl.

Pozorování èápù
Nezamyslice (nif) – Do hnízda
v Nezamyslicích opět přiletěli čápi.
Letos je připravena novinka, čápy
je možno on-line pozorovat při
jejich hnízdění. Přenos vznikl díky
základní škole a sponzorské pomoci firem BURGNET a BULL
MEAT FOOD. Živý přenos můžete sledovat na internetu, odkaz
najdete na stránkách obce Nezamyslice.

Siláci, hlaste se!
0CDG\O¾NCFX÷JQFKP[D[NCW\CXąGPCF¾NPKEGXGUO÷TW\2TQUV÷LQXCPC1NQOQWEMXčNKVÆVQPGJQF÷éV[ąXQ\KFGN

PROSTĚJOVSKO Předminulý
pátek 19. dubna po jedenácté hodině došlo na 27,5 kilometru dálnice D46 ve směru z Prostějova na
Olomouc k dopravní nehodě čtyř
vozidel. Za kolizi může podle všeho
šofér, který za volantem pil z láhve,
a navíc jel nepřiměřeně rychle.
Z nepozornosti pak narazil do prvního auta, další srážky následovaly...
„Devětatřicetiletý řidič automobilu
značky Hyundai při jízdě manipu-

loval s lahví, proto se nemohl plně
věnovat řízení vozidla. V kombinaci
s nepřizpůsobením rychlosti jízdy
v koloně tak nezvládl řízení a z boku
narazil do osobního automobilu
značky Mitsubishi. Od toho se Hyundai odrazil, narazil do pravé zadní
části automobilu značky Škoda a poté
do zadní části dodávky Fiat,“ popsal
karambol na dálnici František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.

Řidič Hyundaie zůstal po dopravní
nehodě zaklíněný ve vozidle, odkud
jej vyprostili až přivolaní hasiči. Jako
jediný byl zraněn a po vyproštění
převezen do Fakultní nemocnice
Olomouc. „Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
čtyři sta tisíc korun. Alkohol u řidičů
všech zúčastněných vozidel policisté
vyloučili provedenými dechovými
zkouškami,“ prozradil Kořínek s tím,
že přestupek řidiče Hyundaie policis-

ZHQVQ2QNKEKGè4

té na místě vyřešili uložením pokuty
v příkazním řízení. „Po prohlídce
poškození jeho vozidla pak na místě
zadrželi osvědčení o jeho registraci,“
doplnil policejní mluvčí.
Dálnice ve směru na Olomouc byla
po dobu šetření a odklízení následků
nehody uzavřena. Policisté prováděli
odklon na dálničním sjezdu Prostějov-sever u Držovic. Plně zprůjezdněna byla dálnice ve 12:45 hodin.
(mik)

Dobromilice (mls) – Poslední
květnovou sobotu se v Dobromilicích za sokolovnou bude konat
další ročník soutěže O nejsilnějšího muže široko daleko. Soutěžící
se mohou registrovat již nyní na
telefonním čísle 608 412 138.

WWW.
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Èarodìjnice zaplaví Prostìjovsko

19041610466

Vatry vzplanou v Plumlově, Němčicích i v mnoha dalších obcích

PROSTĚJOVSKO Pálení čarodějnic je jednou z vůbec nejoblíbenějších společenských akcí, které se
konají hned v celé řadě obcí regionu. Co se týče návštěvnosti, může jí
konkurovat snad jen společné rozsvícení obecního stromku o prvním adventním víkendu. Drtivá
většina ohňů u nás vzplane dle dávné tradice na Filipojakubskou noc,
jež nastane poslední dubnový den,
tj. v zítřejší úterý. Některé se však
konaly, nebo spíše měly konat,
o uplynulém víkendu. Reportážní
zpravodajství najdete na dvoustraně 12 - 13.

Martin ZAORAL
Na konci dubna slaví svátek všechna děvčata, která snad původně
byla anděly, nicméně později si řekla, že na košťatech jim to půjde lépe.
Z pálení čarodějnic se stal oblíbený
karneval, na nějž každoročně míří
tisíce lidí. Zřejmě nejvíc jich poslední dubnový den bude v Plumlově. Akce v režii Spolku Plumlovských nadšenců začíná v kempu
Žralok už v 16:00 hodin a na účastníky čeká skutečně nabitý program.
Letos mu bude kralovat vystoupení kapel Premier a Horkýže Slíže.

Hojnou účast lze očekávat také na
tanečním parketu v Němčicích nad
Hanou, kam se čarodějnice slétnou
od 17:00 hodin. SVČ Orion si tam
pro ně připravilo řadu her, mimo
jiné i kolo štěstí.

7TéKEG5VTCåKUMQ
2ąGO[UNQXKEG
Velmi oblíbené jsou čarodějnice také
v Určicích. Tam si místní hasiči připravili program od 16:00 hodin na
starém hřišti za vesnicí ve směru na
Alojzov. Připraveny budou soutěže
pro děti, vyhlášení dětské miss čarodějnice či zapálení vatry. Na leto-

šek se chystá i velkolepý ohňostroj.
Tradiční pálení čarodějnic plné her
a soutěží v režii místních sokolů je
připraveno od 16:00 hodin také
u sokolovny ve Stražisku. V Přemyslovicích se zase sejdou od 16:30
hodin na fotbalovém hřišti, vše bude
spojeno s velkým táborákem a opékáním špekáčků.
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O posledním dubnovém dnu lákají
na zajímavý program také regionální zámky. V Čechách pod Kosířem bude pro děti připravena lekce

kouzlení s čarodějnicemi v zámeckém sklepení. Čarodějné prohlídky
chystají také v Plumlově. Od 15:00
do 21:00 hodin se tamní zámek promění v temné sídlo, během jehož
návštěvy se lidé seznámí s nejrůznějšími typy čarodějnic.
Prostě pálení čarodějnic se bude
konat prakticky všude, kde se najde
dostatek obětavých pořadatelů. Kdo
bude chtít vidět všechny zapálené
vatry, může je pozorovat na satelitních snímcích amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru
pořízených z výšky 850 kilometrů.
(mls)
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Předminulý pátek 19. dubna kolem
půl desáté večer kontrolovali policisté v katastru Mořic osobní vozidlo
Škoda Octavia. U dvaadvacetiletého
řidiče provedli jak orientační dechovou zkoušku, tak i test na omamné a psychotropní látky. Dechová
zkouška byla negativní, zato test na
omamné a psychotropní látky prokázal přítomnost látky amfetamin/
metamfetamin. Řidič se k požití
drogy přiznal. Po poučení se odmítl
podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další
jízdu. Nyní je podezřelý z přestupku
na úseku bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.

Ve škodovce
pod drogou

V noci ze středy 24. na čtvrtek 25.
dubna vnikl na pozemek společnosti v Klenovicích na Hané neznámý
pachatel. Pak vypáčil okno vedoucí
do vrátnice areálu a dostal se dovnitř.
Pravděpodobně nenašel nic, co by
stálo za odcizení a tak bez lupu místo
opustil. Společnosti způsobil na poškození škodu 3 000 korun. Událost
policie šetří pro trestný čin krádeže
s dvouletou trestní sazbou.

Na vrátnici nebylo nic

Přes noc z 18. na 19. dubna se dosud
nezjištěný pachatel vloupal do garáže
rodinného domu v Dětkovicích. Po
násilném překonání vstupních dveří
pachatel z garáže odcizil pánské horské jízdní kolo značky Scott, celkem
jedenáct kusů elektrického a motorového nářadí a štípací sekeru.
Ve stejné době v jiné části téže obce
pak pachatel vnikl také do technické místnosti rodinného domu,
ze které odcizil 16 lahví alkoholu.
Celková výše uvedeným jednáním
způsobených škod byla předběžně
vyčíslena na téměř 75 000 korun.
V obou případech policisté zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu porušování domovní
svobody a přečinu krádeže. Za ten
pachatelům v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody na jeden rok až pět let.

V Dětkovicích
udeřil dvakrát

Uplynulou středu 24. dubna odpoledne zastavili policisté ve Víceměřicích šestapadesátiletého cyklistu, který jel po chodníku velmi
nejistým stylem. Po zastavení jevil
známky silné podnapilosti a bylo to
cítit i z odéru, který se kolem muže
šířil. Hlídka jej vyzvala k dechové
zkoušce, to ale odmítl. Policistům
přiznal, že dopoledne alkoholu holdoval a dal si litrovou lahvinku vína
a dvě piva. Z místa musel pokračovat dál po svých a z uvedeného jednání se bude zodpovídat příslušnému správnímu orgánu.

Opilý jel po chodníku
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jaké bylyy víkkenndovvé čarodějnnicce....

známé populární písně byly vidět a slyšet
opravdu z dálky. Malé skromné pálení čarodějnic mělo ovšem úctyhodnou účast
a děti se předvedly v krásných kostýmech.
„Chodíme každoročně, dcera se vždycky
těší už několik dní předem, až si bude
moct obléct čarodějnický hábit,“ svěřila se
maminka jedné z holčiček vesele dovádějící u hořícího ohně.
Nejbohatší program nabízela akce v Kralicích na Hané. U sokolovny se již odpoledne usadily čarodějnice na velký žebřiňák
ozdobený dětmi z místní základní školy.
Následný průvod se sestával z vozu plného čarodějnic, dvou zapřažených mužů
a čtyř bubnujících mnichů. „Tento vůz je
taková moje osobní záležitost, už asi pátým rokem ho zdobíme a vyrážíme,“ prozradil starosta Sokola Josef Špaček. Celý
průvod mířil do parku, kde byly pro děti
připraveny soutěže. Za správně vyřešení
úkolů dostávaly směnitelná razítka za občerstvení ve formě malého pití nebo párku v rohlíku, navíc obdržely svítící náramky a reflexní nálepky na tělo. S úderem
jedenadvacáté hodiny kralický park zažil
opravdové peklo. Za místními totiž zamířila ohnivá show až z Pardubic. Skupina

klikni na

nesoucí název Ohnivá záležitost předvedla ve dvojici úchvatné dvacetiminutové
ohňové vystoupení přímo v centru parku.
Pak už následovalo zapálení velké vatry
a symbolické upálení čarodějnice. Akci si
všichni užívali, pili a tancovali na dobrou
muziku nebo jen sledovali dohořívající
oheň. „Bohužel bylo docela chladné počasí, tak jsem měl trošku obavy, na setkání
k sokolovně přišlo pouze dvacet dětí. Obvykle jich totiž bývá alespoň čtyřicet. Ale
tím, že mniši bubnovali po celou dobu

průvodu, jsme se zviditelnili a ani jsme se
nenadáli, kolem páté hodiny se park zaplnil. Zúčastněných dětí bylo přibližně sto
padesát! Bylo to tedy opravdu náročné,
to musím uznat,“ zhodnotil pro Večerník
Josef Špaček, starosta Sokola v Kralicích
na Hané.
Naopak nic se nekonalo ve Skalce, kam
jsme si v mezičase odskočili z Kralic.
Čarodějnické hrátky pokračují zítra,
tj. v úterý 30. dubna. Program najdete
na straně 11.
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BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOVSKO Na Velikonoční
pondělí, mnohými automaticky spojené s přísunem alkoholu, se policisté
již dlouhé roky zaměřují s cílem snížit
počet podnapilých řidičů. V poslední
době ovšem i cyklistů. Také v letošním
roce se strážci zákona a dopravního
pořádku vydali do ulic a na silnice po
celém regionu. Během dne v rámci
Prostějovska při kontrolách přišli na
tři řidiče pod vlivem alkoholu.
Prvním z nich byl sedmačtyřicetiletý řidič Renaultu kontrolovaný patnáct minut
po půlnoci u Šubířova. „Ten při dechové
zkoušce nadýchal 0,49 promile alkoholu
v dechu, ale s ohledem na denní dobu se
zjevně nejednalo o stav související s tradicemi pojícími se k tomuto dni. Policisté
muži na místě zadrželi řidičský průkaz,“
podotkl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajskoého ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Druhým podnapilým řidičem zjištěným
v tento den byl čtyřiapadesátiletý řidič
Škody Fabie, kterého policisté kontrolovali před desátou hodinou na komuni-

kaci mezi Otaslavicemi a Myslejovicemi.
„Provedenými dechovými zkouškami
u něj změřili hodnoty 1,12 a 1,14 promile alkoholu v dechu. Muž se změřenými
hodnotami souhlasil a přiznal vypití pěti
půllitrů desetistupňového piva během
předchozího večera. Také tento řidič
přišel na místě o řidičský průkaz. Pro své
jednání je nyní podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za ten
mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden
rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“
sdělil policejní mluvčí.
Posledním podnapilým řidičem zjištěným při kontrolách na Prostějovsku byl
šedesátiletý cyklista, který při kontrole
v Plumlově krátce před polednem nadýchal 0,64 promile alkoholu v dechu. Ten
přiznal vypití půllitru vína krátce před jízdou. „Všem řidičům policisté po kontrolách zakázali další jízdu. První a poslední
jsou podezřelí z přestupku podle zákona
o silničním provozu. Za ten jim hrozí
pokuta od 2 500 do 20 tisíc korun. Řidiči Renaultu kontrolovanému u Šubířova

BEDIHOŠT Při stavebních úpravách své garáže v Bedihošti našel muž válečnou munici. Musel proto zavolat policisty, kteří na místo okamžitě vyslali své pyrotechniky. Ti pozůstatky ze druhé světové války odvezli
k likvidaci.
„V úterý třiadvacátého dubna v odpoledních hodinách
nalezl sedmačtyřicetiletý muž při stavebních úpravách
garáže v Bedihošti náboj velké ráže a menší množství nábojů menších ráží. Přivolaný pyrotechnik uvedl, že se jedná o náboj ráže dvacet milimetrů a náboje do pěchotních
zbraní různých ráží. Nález zajistil a odvezl ho k odborné
likvidaci,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
(mik)
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který před dvacátou hodinou vlivem svého stavu havaroval v Němčicích nad Hanou. Provedenou dechovou zkouškou
pak nadýchal 3,39 promile alkoholu v dechu. Při havárii utrpěl zranění, se kterým
byl převezen do prostějovské nemocnice.
Také tento cyklista je podezřelý z přestupku podle zákona o silničním provozu
s hrozící pokutou od 2 500 do 20 tisíc korun,“ uzavřel mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
(mik)
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navíc také zákaz řízení na dobu od šesti
měsíců do jednoho roku,“ uvedl František Kořínek.
Výsledky pondělních kontrol tedy ukázaly celkem zodpovědný přístup řidičů.
Kromě nízkého počtu zjištěných podnapilých řidičů pak policisty těší zejména
fakt, že během celého velikonočního
prodlouženého víkendu evidují jedinou
dopravní nehodu řidiče pod vlivem alkoholu. „Tím byl devětatřicetiletý cyklista,
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fektní domáckou atmosféru, spokojenost
v dětských tvářích vykouzlila spousta klání o ceny. „Máme tu několik soutěží pro
děti, například čarodějnická překážková
dráha, u které se počítá čas a následně ve
dvou věkových kategoriích proběhne
vyhlášení. Následuje hod koštětem do
dálky, házení čarodějnice do pece, slalom
na koštěti, lovení předmětů ve slizu, prolézání pavučinou či tvarování balónku.
Později proběhne oblíbená dětská hra
s názvem židličková a další společenské
hry na parketu,“ prozradila Večerníku
hlavní ježibaba alias Jarmila Konečná,
členka finančního výboru. Na hřišti bylo
připraveno bohaté občerstvení a program
pokračoval symbolickým upálením čarodějnice, opékáním špekáčků a také
stavěním májky. „Je pro nás lepší všechno
skloubit dohromady a zorganizovat to
v rámci jedné akce. Letos je účast slabší
oproti minulým ročníků, ale myslím si,
že je na vině počasí a akce v okolních vesnicích. Ale jsme velmi rádi, že nepršelo,“
dodala Konečná.
Ani v Drahanech nezapomněli na tradiční pálení čarodějnic. Oheň ze zapálené
vatry a čarodějnice tancující u ohně na

Některé obce tradiční akci uspořádaly s předstihem, někde ale bylo mrtvo...

Jako první jsme se v pátek 26. dubna
vydali do Konice. I přes monstrózně
avizovaný program šlo vyhodnotit akci
spíše jako vesnickou zábavu než pálení
čarodějnic. Lidí bylo na místě poskrovnu, atraktivní plány s vatrou se nekonaly
a z návštěvy médií nebyli nadšení ani sami
pořadatelé u vstupu...
O to více jsme byli v očekávaní před sobotou. První jízda mířila do Otinovsi. Čarodějnické slavnosti na hřišti značily per-
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PROSTĚJOVSKO Ač by pálení čarodějnic mělo proběhnout až na
Filipojakubskou noc, některé obce se rozhodly upálit zlá stvoření
a společně si užít zábavu již o právě uplynulém víkendu. A že šlo o opravdu pestrý program, během něhož se nejen děti pořádně vydováděly. Pro
ty, kteří si dali u práci a vyrobili si krásné kostýmy, bylo připravené bohaté občerstvení a spousta soutěží s odměnami. Ovšem někde selhala
organizace a i přes nahlášený termín se akce nekonal... Večerník navštívil
v pátek i v sobotu večer hned několik míst.

Vendula
Nikola
PROVAZOVÁ a FILIPENSKÁ

pro Večerník

NA VÁŠ NÁMÌT
KLENOVICE NA HANÉ Pokud je
někde cyklostezka, cyklista po ní
musí jet! Tohle jednoduché pravidlo sice řada jezdců na kolech stále
nezná, nicméně někteří řidiči se
jeho naplnění dožadují hodně svérázným způsobem...
Na silnici není ke konfliktu nikdy daleko. Někteří lidé si ovšem při domáhání
práva skutečně neberou servítky. „Byl
jsem se projet na kole. Přes Klenovice na Hané jsem jel po cyklostezce.
Bohužel po ní dlouho jet nešlo. Kvůli
autu blokujícímu cestu jsem musel
sjet na silnici. Bezprostředně poté na
mě začal jeden z řidičů troubit a mávat
rukama. Chtěl, abych okamžitě sjel na
stezku. Když jsem jej hned neposlechl, tak přibrzdil a začal mě vytlačovat
svým vozem ze silnice a ohrožoval mě
na zdraví,“ popsal Večerníku čtenář
Pavel K., který se domníval, že jízda
po cyklostezce je na jeho svobodném
rozhodnutí. V tom se ovšem mýlil.
„Zákon o silničním provozu upravuje
tuto problematiku takto: Je-li zřízen
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jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro
cyklisty, je cyklista povinen jich užít.
V případě, že cyklista nesplní tuto
zákonnou povinnost, dopouští se
přestupku. Tato povinnost se vztahuje
i na jezdce na koloběžkách, neboť koloběžka je považována z pohledu platné legislativy za jízdní kolo,“ vysvětila
pro všechny Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
(mls)

Opilý cizinec
za volantem
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Čtyřiapadesátiletého
cyklistu
kontrolovali policisté v sobotu 20.
dubna krátce po třiadvacáté hodině, a to na komunikaci v katastru
obce Otinoves. Orientační dechovou zkouškou mu naměřili téměř
3,2 promile alkoholu v dechu.
Cyklista s naměřenými hodnotami souhlasil, lékařské vyšetření
spojené s odběrem biologického
materiálu nepožadoval a k požití
alkoholu před jízdou se přiznal.
Policisté mu další jízdu zakázali.
Muž je nyní podezřelý z přestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Přes tři promile
na kole

Krátce po desáté hodině v sobotu
20. dubna kontrolovali policisté
na křižovatce mezi Němčicemi
nad Hanou a Hruškou osobní motorové vozidlo. U sedmadvacetiletého řidiče cizí státní příslušnosti
provedli orientační dechovou
zkoušku a naměřili mu 1,75 promile alkoholu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil. Policisté
mu další jízdu zakázali. Nyní je
podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,
za který mu, v případě prokázání
viny a odsouzení, hrozí až jeden
rok za mřížemi, peněžitý trest
nebo zákaz činnosti.
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Musel sjet z cyklostezky,

STRAŽISKO Pronájem obecní
restaurace Osma ve Stražisku před
pěti lety vyvolal v obci hotové pozdvižení. Většina zastupitelů v čele
s tehdejším starostou navrhla fungující restauraci pronajmout za
symbolické nájemné jednu korunu. Nabídka přednostně putovala
8×PQTW\CUVWRKVGNUVXQ5VTCåKUMCUEJX¾NKNQRTQP¾LGO1UO[\CMQTWPWO÷UÊéP÷
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vala jako provozní. Ta nakonec hos
(QVQ/CTVKP<CQTCN
podu do pronájmu i získala. Nyní
ale s provozováním končí! Večerník malou, nicméně zavedenou hospodu černíku starostka Stražiska Markéta
platila nájemné ve výši jedné koru- Dvořáková. Samotnou nájemkyni se
zjišťoval, co za tím vězí...
ny. Zhruba po dvou letech se vedení nám bohužel zkontaktovat nepodařilo.
Martin ZAORAL
obce rozhodlo, že nájemné navýší na Hostinec Osma funguje v prostorách
Pronájem obecní hospody „za hu- pětistovku měsíčně. Letos v lednu bývalé masny jen pár kroků od obecbičku“ vyvolal ve Stražisku mnohé žena podala výpověď.
ního úřadu. Vejde se do něj přibližně
spekulace. Po článku ve Večerníku, „Hospodu provozovala až do konce dvacet hostů. Prostory patří obci, ktekterý na celou situaci upozornil, bylo letošního března. Následně ji nahra- rá tam restauraci původně provozovypsáno řádné výběrové řízení. Do dili noví nájemci. Měsíční nájemné vala a zaměstnávala místní provozní.
něj se přihlásila jediná zájemkyně, zůstává pět set korun, dva a půl tisíce Vzhledem ke ztrátovosti podniku se
kterou byla stávající provozní. Za tvoří zálohy na energie,“ potvrdila Ve- rozhodla hospodu pronajmout.

zjistili jsme

Podezřelým ze spáchání trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky je pětadvacetiletý mladík
z Prostějova. Jako řidiče osobního
motorového vozidla jej v sobotu
27. dubna před půlnocí v obci
Bedihošť zastavila a kontrolovala
policejní hlídka. Policisté řidiče vyzvali k provedení dechové
zkoušky na alkohol, při té mu byly
opakovaně naměřeny hodnoty
přes jedno promile alkoholu v dechu. Následně se podrobil také
lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem krve. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu. Za uvedený trestný čin
lze dle trestního zákoníku uložit,
mimo jiné, až roční trest odnětí
svobody.

Z Bedihoště
do vězení?
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Zpěvačka Vladivojna La Chia přijela do Prostějova představit písně z filmu

PROSTĚJOV Křestní jméno nese
po otvi, příjmení po předcích
maminky. Žena mnoha tváří zpívá něžné písničky i metal, skládá
hudbu pro film a divadlo, maluje
velká plátna, kreslí komiksy, ilustruje knihy a napsala fantaskní bajky. V polovině dubna jste
na prknech Městského divadla
v Prostějově mohli vidět a slyšet
zpěvačku Vladivojnu La Chiu
(na snímku) i s její doprovodnou
kapelou 4trio. Na exkluzivním
koncertním recitálu byly mimo
jiné také představeny písně známé
z filmu 8 hlav šílenství. Snímek byl
věnován ruské básnířce Anně Barkovové a právě její texty Vladivojna zhudebnila. A protože je tato
zpěvačka výjimečnou osobností
s nezaměnitelným stylem tvorby,
rozhodli jsme se pětatřicetiletou
rodačku z Ostravy vyzpovídat.

a jak ji zfilmovala sama režisérka filmu Marta Nováková. Povaha, které
dominuje nadhled, sarkasmus a ironie. To, co si tahle žena musela prožít
jen proto, že chtěla svobodně tvořit
a pracovat, je neuvěřitelné. Když
měla dvacet let, tak jí bylo prorokováno, že bude největším ruským

si vytvářela ve své hlavě. První kapelu
jsem založila s kamarádem Adamem.
On hrál na klávesy a já jsem zpívala
a psala texty, bylo nám devět.“
yy Koncem roku 2011 jste
vydala své druhé sólové album
Bohémy, ke kterému jste napsala a ilustrovala fantaskní knížku

nahota. Proč
tato témata zakomponováváte
do své tvorby, připadá
vám to třeba přirozené,
nebo tím chcete zaujmout?
„Erotika se objevuje jak v mých písních, tak ve Vladibajkách ve stejné
míře jako spousta jiných věcí. Neřekla bych, že ji zakomponovávám nějak
přednostně. Záleží asi na konkrétním příběhu. Obecně ve Vladibajkách, jež vyšly

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

Tereza
MACHOVÁ
yyNedávno jste vystupovala v Městském divadle v Prostějově. Co říkáte na tamější
atmosféru při vašem koncertě?
„Bude to znít jako klišé, ale
pro mě to bylo skutečně
velmi silné. Za prvé
to byla naše druhá
premiéra, přičemž

první takto komponovaný program
proběhl loni v srpnu v trochu jiné sestavě. Za druhé jsem ráda, když jsou
diváci blízko, a vytvoří se tak mezi
námi intimnější prostředí. Je to pak
celé osobnější, intenzivnější. Za třetí
byli lidé velmi vřelí a otevření, i když
mě moje kamarádka a fotografka
pocházející z Prostějova upozorňovala, že místní jsou stydliví a moc se
neprojevují. V neposlední řadě pak
chci říct, že ve zvukaři Ondrovi máte
poklad, je to intuitivní, velmi schopný. Udělal ohromný kus práce.“
yyV roce 2017 jste složila soundtrack k filmu 8 hlav šílenství. Zhudebnila jste přitom básně ruské
básnířky a novinářky Anny Barkovové vězněné přes dvacet let v pracovních táborech, jíž je věnován
i vlastní snímek. Právě tyto písně
jste představili i v prostějovském
divadle. Jaký máte vy sama názor na
Barkovové tvorbu?
„Já se k Barkovové poprvé dostala
až přes onen film. Nejvíce mě ze začátku bavila postava filmové Anny,
respektive to, jak si ji představovala

Nemám klasické hudební vzdělání, jsem samouk,
takže místo toho, abych se učila psát a číst noty,
jsem si kreslila smyšlené skupiny a učila se pamatovat
si jejich písničky, které jsem si vytvářela ve své hlavě...

básníkem, větším než sám Puškin,
a ona nakonec strávila v gulagu
dvaadvacet let, načež umřela chudá
a v zapomnění. Pak se mě nesmírně
dotýkaly její zápisky a útržky z deníků, sešitů i dopisů, které přeložila
Radka Rubilina. Její básně ke mně
paradoxně začaly promlouvat až při
zhudebňování. Jednoduše řečeno,
její neklidná povaha a zaujatost jít si
za každou cenu svou cestou, i když si
tím pokazí život, pro mě byly v jistém smyslu zásadnější než její tvorba. K té jsem dospěla až na konec.“
yy Vaše hudební začátky jsou
zajímavé. Můžete prozradit, jak
probíhalo vaše seznamování s muzikou prostřednictvím dětských
kreseb a fantazie? A jaká byla vaše
první kapela?
„Nepocházím z umělecky založené
rodiny, takže jsem si svou cestu k hudbě musela projít po svém. Nemám
tak klasické hudební vzdělání, jsem
samouk, takže místo toho, abych se
učila psát a číst noty, jsem si kreslila
smyšlené skupiny a učila jsem se pamatovat si jejich písničky, které jsem

Vladibajky. Co vás vedlo k tomu
spojit knihu s hudebním albem?
A jak je to s vámi a psaním, věnujete se mu i nadále?
„Vladibajky vyšly jako bonus k albu
Bohémy a neměly spolu žádnou
přímou souvislost. Co se týče psaní obecně, tak já jsem psala už od
malička. Moje první povídková
sbírka se jmenovala Stříbrné příběhy posypané cukrem a pojednávala o vojácích ve válce. Bylo mi
asi deset. Táhlo mě to ke psaní tedy
už odmala, jen to u mě byl vždycky
velmi spontánní proces. Musím být
na to naladěná, a pak píšu v jakémsi
transu. Poté si dám odstup pár týdnů, seznámím se s tím, co jsem napsala, a začnu to případně korigovat
do takového tvaru, který je co nejryzejší a svým způsobem i logický.
Vladibajky píšu stále, jen s dlouhými pauzami. Čtu je na svých koncertech a sólových recitálech. Je to
docela dobrodružství.“
yy Ve zmíněných bajkách, ale
třeba i ve vašem videoklipu V těle
se často vyskytuje erotika, případně

yy Jste vystudovaná výtvarnice,
přesto jste se nakonec vydala na
hudební dráhu. Sice se částečně
k výtvarnému umění vracíte, ale
naplno se věnujete muzice. Proč
jste se i přes své studijní zaměření
nakonec rozhodla pro tohle umělecké odvětví?
„Šla jsem za svým srdcem, i když mě
mozek varoval.“ (úsměv)
yyVaroval?
„Bylo by asi praktičtější věnovat se
jedné věci pořádně už od studií. Jenže
já jsem si prostě nemohla pomoct.
Nešlo jen o to, že mě bavilo
zpívat a blbnout s kapelou.
Já jsem hlavně chtěla

yyO jakou show půjde?
„Plánuji připravit speciální videoprojekce, zvukovou režii a scénicky rozpohybované čtení. Víc bych
k tomu zatím asi nechtěla prozrazovat.“ (pousměje se)
yy Dříve jste také zpívala své
písně v tzv. vladivojštině. Jak byste tento „jazyk“ charakterizovala
a proč jste svým skladbám nedávala klasické české texty?
„Já jsem ve svých čtrnácti letech, kdy
jsem začala zpívat s punkovými kapelami, nechtěla
být svázaná textem. Potřebovala jsem absolutní
svobodu, takže jsem často svůj hlas používala jako
nástroj. Jenže to nejde
dělat donekonečna. Text
je pro mě naprosto zásadní a je
stejně důležitý, ne-li důležitější
než hudební složka.“
yyV květnu vystoupíte na několika místech Spojených států
amerických. Jak jste si probojovali cestu i na zahraniční koncerty?
„Na festivalu Colours Of Ostrava
mě po našem vystoupení oslovila
dáma z kulturního oddělení ambasády ve Washingtontu a nabídla
mi s kapelou vystoupení v Kennedy centru. Na to se poté nabalily
další koncerty. Já přitom nejsem
moc bojovný typ. V zahraničí moje
koncerty vždycky velmi rezonovaly
i přes český jazyk, ale neumím navazovat kontakty, nemám na to lidi
ani kapacitu, takže to je vždycky víceméně o náhodě a impulsu, který
přijde spíš zvenčí.“
yy Chystáte nové CD? A co na
něm bude?
„Moc ráda bych vydala písně,
s nimiž jsme vystupovali u vás
v Prostějově. To znamená soubor
nově zhudebněných básní Anny
Barkovové a těch starších přearanžovaných do nynější podoby. Ideálně na vinylu. Ovšem šetřím na to
velmi pomalu. Budu muset zabrat,
aby to vyšlo ještě v tomto století.“
(smích)
yy Myslíte, že vás v Prostějově
ještě někdy uvidíme?
„To si pište!“

tvořit, aranžovat a skládat. Šlo mi to
s daleko větší lehkostí než výtvarné
umění, proto jsem si pořídila domácí studio, nástroje a začala jsem to
všechno zkoumat.“
yySkládáte hudbu pro filmy, divadelní hry nebo audio knihy. Na
jaký projekt vzpomínáte nejraději
a proč?
„Vždycky člověk vzpomíná na první
zkušenost a tou byla hudba k filmu
Jana Hřebejka Nevinnost. Pokaždé
jsem ale tomu, na čem jsem momentálně pracovala, dala víc, než bylo
v plánu. Což v praxi znamená, že
mě baví filmovou i divadelní hudbu
přearanžovávat do písniček. Vydala
jsem čtyři soundtracky. Soundtrack
k seriálu Až po uši je nejposlouchanější, ale hudba k 8 hlavám šílenství zase
rozjela něco, co přesahuje obyčejný
koncert. Zhudebňování básní Anny
Barkovové mi ukázalo nový rozměr,
jak dál přistoupit k textu a k jevištnímu
představení. Od doby, co vyšel film
Foto: internet
i soundtrack, pracuji na recitálu, který
jste mohli vidět v Prostějově, a na podv roce 2011, vnímám jako zásadnější zim plánuji ještě výpravnější show.“
téma vyrovnávání se hlavních hrdinů
se samotou. Často k tomu používám
samozřejmě nadsázku a fantazii, kterou nerada krotím, ale jakási jednotVLADIVOJNA LA CHIA
ná podvědomá linka tam je podobná.
Co se nahoty týče, tu v klipech ráda
✓ narodila se 3. července 1983 v Ostravě
✓ zpěvačka, textařka, hudební skladatelka
nemám, ale videoklip V těle režíroval
a výtvarnice
Honza Chramosta a já na jeho vizi
✓ vystudovala volnou a užitou grafiku
přistoupila.“
na SUŠ Ostrava a diplomovala
yyŘíkáte, že váš styl hudby není
v intermediálním ateliéru
přímo alternativní, ovšem nelze jej
doc. Petra Lysáčka na Ostravské univerzitě
zařadit ani do středního proudu. ✓ v devíti letech založila se svým kamarádem Adamem Popelkou
Jak byste jej tedy popsala?
svou první kapelu, Adam hrál na klávesy a Vladivojna zpívala
„Vždycky jsem si myslela, že alba Taa psala texty
jemství Lotopu, Bohémy nebo třeba ✓ ve svých dvanácti letech se přidala k dětskému sboru Vagínka
i soundtrack k seriálu Až po uši jsou
Studénka punkové skupiny Buřinky II
pop, sice ne úplně klasický, ale pořád ✓ působila také ve skupinách Kočičíčíči, Banana nebo Vladivojsko
✓
je autorkou divadelní či filmové hudby, například pro snímek
pop. Nicméně alternativní a mainNevinnost a seriál Až po uši, složila hudbu, ale také třeba
streemoví dramaturgové si mě přepro audioknihu Kafe a cigárko Marie Doležalové
hazovali vidlemi a nepatřila jsem do
žádného stohu. Dnes už bych se ale ✓ v roce 2017 vyšel film 8 hlav šílenství, k němuž Vladivojna složila
hudbu na texty ruské básnířky Anny Barkovové, jíž je věnován
skutečně asi spíš zařadila do alternai celý snímek, když právě tyto skladby představila v Prostějově
tivy. Nerada popisuju svou tvorbu.
✓ kromě hudby se stále věnuje i výtvarnému umění, svá díla dokonce
Neexistuje jediná píseň, která by ji
vystavuje na samostatných nebo společných výstavách
dokázala shrnout. Jde o celek a o kon- zajímavost: v dětství si vymyslela svůj vlastní „jazyk“
text. Hlavně jsem ale pořád na cestě
vladivojštinu, v němž dokonce nazpívala i několik svých písní
a vyvíjím se.“
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NA VELODROMU TEKLA KREV A BYLY SLYŠET VÝSTŘELY...
Úchvatnou podívanou pøedvedly všechny
VORçN\DNFLSĨiORLQiGKHUQpSRĀDVt

PROSTĚJOV Akce, která měla grády a všechno ostatní, co
potřebuje. Krásné slunečné počasí provázelo uplynulý pátek
na prostějovském velodromu tradiční Den s Integrovaným
záchranným systémem v Prostějově. Do tohoto zákoutí sportovního areálu Za Kosteleckou ulicí akce přilákala na dva tisíce
návštěvníků, především z řad školních dětí. A bylo se skutečně
na co dívat. Atraktivní ukázky ze své činnosti předvedli policisté,
strážníci, lékaři i další členové záchranky, vojáci a celníci. Mnohé
ukázky braly dětem dech a tak není divu, že z akce odcházely
plny dojmů a také úvah, zda by jejich budoucí povolání nemělo
směřovat do některých složek IZS. U toho Večerník stejně jako
každý rok nemohl chybět.
V pátek 26. dubna se na venkovní
ploše prostějovského velodromu
sešly všechny složky IZS, aby prezentovaly svoji činnost. „Návštěvníci
se v průběhu dne postupně seznámili s prací Policie ČR, zdravotnické
záchranné služby, hasičského záchranného sboru, Městské policie
Prostějov, Vojenské policie a Celní
správy. Zájemci si například mohli
pod dohledem strážníků vyzkoušet
střelbu na laserové střelnici, chůzi
s opileckými brýlemi a další atrakce.
Pracovníci útvaru BESIP připravili
pro ty odvážnější simulátor nárazu
vozidla nebo otočení auta při havárii
a různépočítačovétrenažery.Střední
zdravotnická škola zajistila ukázky
ošetřování zraněných. Dynamické
ukázkypakpředvedlyvšechnysložky
IZS, jednalo se například o vyproštění osoby z havarovaného vozidla

FOTOGALERIE

nebo ukázky výcviku služebních psů.
K vidění byl výstrojní materiál, odchytové pomůcky, technika a vybavení jednotlivých složek, nechyběly
ani stánky preventivně výchovné
činnosti, odkud si děti za správné

#VTCMVKXPÊ WM¾\M[ UNGFQXCN[ XF÷éP÷
JNCXP÷ VK PGLOGPwÊ FKX¾EK 8[RTQwV÷PÊ
\TCP÷PÆQUQD[\JCXCTQXCPÆJQXQ\KFNC
D[NQ QFO÷P÷PQ RQVNGUMGO XwGEJ P¾
XwV÷XPÊMč&PGU+<5
2x foto: Michal Kadlec

odpovědi na otázky zvídavých příslušníků jednotlivých složek odnesly například omalovánky, rozvrhy
hodin, pexesa, reflexní prvky a další
upomínkové předměty,“ popsala
průběh páteční sešlosti složek IZS
Tereza Greplová, tisková mluvčí
MěstsképolicieProstějov.
„Jájsemsivyzkoušelpolicejnímotorku a také jsem se nechal obléct do výstroje,kterounosízásahovéjednotky.
Ten mundúr a přilba ale byly strašně
těžké, málem se mi podlomily nohy,“

1DTQXUMÚ \¾LGO OG\K F÷VOK X\DWFKNC OQåPQUV
dQUGFNCVqUKRQNKEGLPÊOQVQTMW Foto: Michal Kadlec

*NCXP÷MNWM[RąKVCJQXCN[UVąGNPÆ\DTCP÷CċWåV[XQLGP
UMÆPGDQ\XÚ\DTQLG2QNKEKGè4 Foto: Michal Kadlec

*CUKéUMÆXQ\KFNQKQUVCVPÊVGEJPKMWUKP¾XwV÷XPÊEK
OQJNK RTQJNÆFPQWV JQFP÷ \DNÊ\MC C UCOQ\ąGLO÷
K\GXPKVą
Foto: Michal Kadlec

yy Jak hodnotíte Den s integrovaným záchranným systémem?
„Jsem opravdu velice spokojený, návštěva dětí, jak vidíte sám, je hojná
a k tomu všemu nám přeje nádherné
počasí. Všechny složky IZS jsou na
velodromu zastoupeny a všichni zde
vystupujeme nikoliv sólově, ale jako jeden společný celek. Celá akce je především z preventivního hlediska, kdy se

&÷VK UK VTQEJW QUVÚEJCX÷ CNG PCMQPGE U XGNMÚO
\¾RCNGOX[\MQWwGN[VCMÆRQFFQJNGFGOUVWFGPVGM
C RTQHGUQTGM 5VąGFPÊ \FTCXQVPKEMÆ wMQN[ 2TQUV÷LQX
RTXPÊRQOQE
Foto: Michal Kadlec

+V[PGLOGPwÊ\¾LGOEGFQM¾\CNKXQLGPwVÊR[TQVGEJPKEK
QDNÆEKFQURGEK¾NPÊJQdOWPF×TWqMVGTÚRQWåÊXCLÊRąK
QUVTÚEJ\¾UC\ÊEJ
Foto: Michal Kadlec
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prostějovské policie Tomáš Adam
zejména děti dozvědí spoustu zajímavých a poučných věcí, velice přínosná.“
yyCo se týká Policie ČR, bylo těžké
pro letošní rok vybrat to, co zde vystavujete a předvádíte?
„Těžké to nebylo. Každý rok se snažíme naše ukázky inovovat a zařadit do
akce nové věci. Ale vzhledem k tomu,
že tato akce se koná jednou za rok,
zařazujeme vždy ty nejatraktivnější
ukázky, které se nejvíce líbí návštěvníkům akce a které můžeme v daný
moment na pár hodin postrádat při
své každodenní službě.“
yy Má podle vás Den s IZS fungovat i jako takzvaná náborová akce?
Myslím tím, zda se v dětech také
snažíte vzbudit zájem o práci u policie...
„Určitě ano! Právě i kvůli tomuto záměru se Den s integrovaným
záchranným systémem pořádá. Je
potřeba, aby nás děti viděly i z jiné
stránky, než jak nás sledují v televizi

brebentil u stánku Policie ČR desetiletý Tomáš. Hodně velký zájem
byl o ukázku vyprošťování zraněné
osoby z auta po dopravní nehodě.
Na této ukázce bylo jasně vidět, jak je
důležitá souhra hasičů a personálu záchranky. „Vždycky
to není tak jednoduché, jak
to tady vypadá. Vystříhávání
osoby z havarovaného vozidla probíhá v reálu mnohem
déle a všechno záleží na okolnostech,“ komentoval dětem
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„Jsme zde jako jeden celek,“
vidí Den s IZS nový šéf
PROSTĚJOV Nedávno inaugurovaný vedoucí Policie ČR - Územního odboru Prostějov plukovník
Tomáš Adam byl s účastí návštěvníků i s celkovou úrovní Dne s integrovaným záchranným systémem,
který proběhl uplynulý pátek na
prostějovském velodromu, nadmíru spokojen. Jak Večerníku v krátkém exkluzivním rozhovoru uvedl,
zejména děti měly možnost vidět
policisty i jinak než z televizních
záběrů...

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

atraktivní ukázku jeden z velitelů
hasičské jednotky.
Úžas v očích dětí byl znát i při ukázkách vojenských a policejních psovodů. Když čtyřnozí chlupáči dokázali najít drogu v zavazadle nebo
zakousnout se do nohavice prchajícího zloděje, spustil se ohlušující
výskot a potlesk přihlížejících dětí.
„Právě pro toto Dny s IZS pořádáme a jsme rádi, že atraktivní ukázky
se setkávají s takových ohlasem těch
nejmenších diváků. Dneska nám navíc vyšlo náramně počasí, co si přát
víc? Udělali jsme před lety dobře, že
jsme akci přestěhovali z náměstí na
velodrom, tady to má mnohem vyšší
úroveň a také návštěvnost,“ podotkl
JanNagy,ředitelMěstsképolicieProstějov.
A tak až do půl druhé po obědě se
jednotlivé složky IZS v Prostějově
střídaly v ukázkách své činnosti.
Návštěvníci tudíž odcházeli z velodromu nadmíru spokojeni a organizátoři už teď přemýšlejí o příštím
ročníku. Bude opět tak vydařený,
jakotenletošní?
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a ostatních sdělovacích prostředcích.
Z těchto médií nás totiž mohou vidět
a chápat trošku jinak, co si budeme
povídat... V televizi nás vidí často jen
při zásazích na ulici či nějakých jiných
represivních zákrocích. Tady se na
vlastní oči mohou přesvědčit o tom,
že policisté jsou také jen lidé, mohou
si vyzkoušet naši techniku, výzbroj
a výstroj. A samozřejmě sledovat
atraktivní ukázky z práce psovodů, pyrotechniků a pochopitelně i zásahové
jednotky. Jsme zde svědky i toho, že
děti se běžně baví s policisty, ptají se na
jejich zkušenosti ze služby a tak si udělají svůj vlastní názor.“

„Chvíli ze mě byl Rambo,“
smála se Milada Sokolová
PROSTĚJOV Pátečního dopoledne na velodromu si náležitě užívala
také náměstkyně primátora Prostějova Milada Sokolová. Nejenže
dohlížela na zdárný průběh akce,
ale zároveň si vyzkoušela i některé atrakce. Ona sama byla v jednu
chvíli natolik akční, že skončila
v poutech!
Politička si podle svých slov velice cení
práce, kterou odvádějí policisté, strážníci, záchranáři či hasiči. „Práci složek
integrovaného záchranného systému
hodnotím nesmírně pozitivně. Obdivuji jak hasiče, policisty, záchranáře,
tak i vojáky a celníky. Vyzkoušela jsem
si některé části jejich oblečení, které
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běžně potřebují pro vykonání svých
povinností, a měla velikou práci jen
s tím, jak vše unést... Jsou to pro mě
osobně zaměstnání, která si zaslouží
největší obdiv! Politik může být každý
z nás, ale například hasič? To těžko,“
poznamenala v exkluzivním hodnocení pro Večerník Milada Sokolová.
Samotnou akci Den s IZS v Prostějově považuje za zdařilý počin. „Tato
událost má svoji historii a já věřím, že
bude pokračovat i v dalších letech.
Moc bych se přimlouvala, ač vím, že
je nesmírně náročné všechny složky
dostat v určitý čas na určité místo,
aby proběhla i částečně odpoledne.
Myslím, že je mnoho zájemců i z řad

dospělých, kteří se dopoledne na akci
nedostanou. Možná by i ubylo negativních facebookových hlášení, kdy
práce policistů je mnohdy znevažována a zesměšňována,“ řekla doslova
Milada Sokolová.
A jak se v pátek na prostějovském
velodromu dostala do situace, kdy ji
jeden ze strážníků musel spoutat želízky? „Na malý moment jsem si za kulometem jednoho vojenského auta vyzkoušela být Rambem a hned mi byla
nasazena pouta! Samozřejmě pevně
věřím, že se nikdy neocitnu na zadní
sedačce auta městské či státní policie
s rukama spoutanýma za zády,“ uzavřela se smíchem náměstkyně primátora.
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Bude to týden plný náhlých zvratů, na což ne každý Prostějovan bude
dostatečně připraven. Překvapení pro mnohé přinese hlavně víkend,
kdy se stane hodně nečekaných událostí. Nebude tedy divu, že reakce
budou zmatené.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Vaše
nerozhodnost v důležitých momentech hodně ovlivní následující
období. Měli byste mít vedle sebe
zkušenějšího člověka, který se vyzná
v problémech. Před víkendem pozor
na zranění.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Stojíte před
důležitým momentem svého života,
ale rozhodování bude velice složité
a nemusí přinést úlevu. Nesmíte se
každopádně unáhlit, promyslete si
pečlivě všechna pro a proti. Změna
je ale nutná.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Neskutečně si vymýšlíte a to se vám
tentokrát nevyplatí. Ze lži vás usvědčí partner, který se v naštvanosti rozhodne k zásadnímu kroku. A ten pro
vás určitě nebude příjemný, rozchod
ponesete těžce.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Budete nebývale produktivní, ani nebudete sami
chápat, jak všechno stačíte. Všechno
má ale i svá negativa, místo víkendového výletu padnete do postele a únavou z ní vylezete až v pondělí!

LVI – 22. 7. až 22. 8. Neskrývejte
svůj vlastní názor, obzvláště při rozmluvě s nadřízenými. Ti vaši upřímnost ocení nejvíce a můžete se tak těšit na služební postup. Horší to bude
v rodinném kruhu, tam se otevřenost
moc nevyplatí.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Lidem často
a rádi skáčete do řeči, takže se připravte
na to, že sami budete okřikováni. Čeká
vás důležité jednání na úřadech, takže
v tomto případě držte jazyk za zuby
a mluvte, jen když budete tázáni.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Zatoužíte
udělat spoustu věcí jinak, než jste dosud zvyklí. Celkově se nyní změníte,
což bude pochopitelně podezřelé
členům rodiny i kolegům v zaměstnání. Neustupujte ale od změn, určitě se vám vyplatí.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Buďte
opatrní venku na ulici, hrozí vám tam
nebezpečí úrazu! Pokud se chcete
vyvarovat riziku, zůstaňte klidně
doma, vezměte si dovolenou. Beztak
jste v práci více než s rodinou, takže si
volno zasloužíte.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Rádi
se hádáte a v tomto trendu budete
bohužel pokračovat i nyní. Jenže teď
padne kosa na kámen! Seznámíte se
s člověkem, který vám bude vyrovnaným soupeřem v ostrosti jazyka.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Uděláte něco, co vás bude hned mrzet.
Urazíte totiž člověka, kterého si jinak
vážíte a jste mu vděční za to, co pro vás
v životě udělal. Dá vám hodně práce si
jej udobřit, natož s ním opět navázat
přátelství.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Na co
tento týden sáhnete, to vám vykvete
přímo pod rukama! Štěstí budete mít
i v práci, kde se vám podaří doslova
šokovat své nadřízené. Můžete se klidně pustit i do věcí, kterých jste se dřív
obávali.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Můžete si
dovolit investovat víc, než jste doposud byli zvyklí. Sice nejste nijak bohatí, ale čeká vás zajímavá odměna
od šéfa, který si váží vaší práce. Peníze použijte hlavně na obnovu svého
šatníku.

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

Staropramen Smíchov-plech, 0,5l 12,90

-

18,90

-

8,90

13,90

Zlatopramen Radler-plech, 0,5l

16,90

16,90

19,90

14,90

13,90

15,90

Braník 11°-PET, 2l

39,90

39,90

49,90

39,90

34,90

-

Heineken-sklo, 0,4l

17,90

-

21,90

21,90

15,90

-

Budweiser Budvar-sklo, 0,5l

16,90

119,90
(4x)

21,90

21,50

14,90

-

Birell Nealkoholické pivo-sklo,
0,5l

11,90

-

10,90

14,90

11,90

14,90
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4'57/¦

INFORMUJE

Â

en?
šd

Ja

Konstelace hvězd Prostějova
b ev

Na území Česka se jedná o nejkonzumovanější alkoholický nápoj
a nejinak jsou na tom s přízní ke zlatavému moku také Prostějované. Proto je tuze dobré vědět, že nejlevnější „lahváč“ značek
Budweiser a Heineken seženete v Tesku, kde jsme objevili i cenově
nejvýhodnější PET láhev Braníku a plechovky Staropramenu od
Smíchova a Zlatopramenu Radler. Pouze nealkoholický Birell se
vyplatí zakoupit v Bille.
Na zdraví!
Průzkum byl proveden ve středu 24. dubna
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OD 29.4. DO 5. 5. 2019
Ɣ 1. MÁJ: mimořádné pozorování Slunce - 15:00 až 18:00 hodin.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Ve fotosféře lze pozorovat
drobné sluneční skvrny a v chromosféře protuberance a další projevy aktivity. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí od 20:30 hodin a ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin.
Během procházky oblohou navštívíme objekty vzdáleného vesmíru. Nejprve si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom se vydáme mnohem dál, až do světa cizích galaxií vzdálených
desítky miliónů světelných let. A pokud budeme mít štěstí, spatříme na vlastní oči i kvasar! Vstupné 40 Kč.
Ɣ Výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech akcí.

Blokové îLÔWüQt
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úterý 30. dubna: Palackého komunikace SSOK, Palackého – cyklostezka, Podjezd + parkoviště, Podjezd –
cyklostezka, Vodní, Vodní parkoviště (parkoviště u mlýna), Vodní – cyklostezka, průchod Vodní – Žeranovská,
Žeranovská komunikace SSOK, Žeranovská – vnitroblok, Žeranovská – parkoviště, Knihařská, U Spořitelny,
Žižkovo nám., Žižkovo nám. – parkoviště,
Poděbradovo nám. + parkoviště před KB
čtvrtek 2. května: Poděbradovo nám. komunikace SSOK, Wolkerova komunikace SSOK, Wolkerova obslužná
+ parkoviště, Na Spojce, Netušilova, Hlaváčkovo nám., vnitroblok Vojáčkovo nám. – nám. E. Husserla, Vojáčkovo nám. + parkoviště, Hlaváčkovo nám. parkoviště Národní dům

+RVSRG¿ĆVN¿NRPRUDNPLQLP¿OQËP]Gø

.9č/,2'%25ąč0'2-'(.(='5$å291«

/,'§6,3ą,3/$7«=$2%÷'<¸./,'29§

$8%<729$&«6/8å%<,6(59,6291«$87
Pokud vláda vyhoví požadavku
odborářů, aby se minimální mzda
po letošním zvýšení o 1 150 korun
zvedla o dalších 1 650 korun měsíčně, lidé si budou muset za služby
a zboží výrazně připlatit.
Zatímco v loňském roce vzrostlo tuzemské hospodářství o 2,9 % a mzdy
průměrně o 8,1 %, reálná produktivita práce přepočtená na zaměstnance
vzrostla jen o 1,3 %. Produktivita
práce tak roste výrazně pomaleji než
mzdy, což je pro českou ekonomiku
nebezpečný scénář. Od začátku Sobotkovy vlády do konce loňského
roku vzrostla minimální mzda o 44
% a produktivita práce jen o 11 %. Po
letošním zvýšení nejnižších výdělků
a v případě, že by vláda znovu vyhověla odborářskému bossovi Josefu
Středulovi, jen za Sobotkovy vlády
a vlády Andreje Babiše by nejnižší
možný výdělek stoupl o 76 %. Reálná
produktivita práce ale vzroste za celé
období výrazně méně.
Z těchto důvodů Hospodářská komora České republiky v tuto chvíli nesouhlasí s dalším zvýšením minimální
mzdy a doporučuje vládě, aby požadavek odborářů odmítla a umožnila
zaměstnavatelům razantní zvyšování
minimální mzdy v posledních letech
vůbec vstřebat.

Hospodářská komora dlouhodobě
považuje za lepší řešení zavést automatický valorizační mechanismus,
který odpolitizuje minimální mzdu
a umožní zaměstnavatelům předvídat růst minimální mzdy. Rozhodnutí ministryně práce a sociálních
věcí tento mechanismus nezavést je
chybou.
Firmy se dosud snažily vysoký růst
mezd zaměstnanců kompenzovat
ze svého zisku. To již nebude plošně
možné, zaměstnavatelé budou nuceni investice omezovat a promítat
jakékoli požadavky odborů do cen.
Lidé s nejnižšími mzdami tak v konečném důsledku mohou na zvýšení
minimální mzdy prodělat.
Růst minimální mzdy přímo zasáhne nejvíce ty obory, kde pracují zaměstnanci s nižší či žádnou kvalifikací, tedy takové obory, kde je i nejnižší
produktivita práce. Ke zdražování
tak dojde především ve službách,
kde je podíl nízkokvalifikované práce
největší. Jedná se například o závodní stravování, opravy a stavební práce
v domácnostech, úklidové a ubytovací služby, autodopravu a další.
Mzdové náklady na jednoho pracovníka pobírajícího minimální mzdu
by v příštím roce vzrostly o 26 400
korun ročně. Malé úklidové firmě

o čtyřech pracovnicích tak jen letos
stouply mzdové náklady o 72 tisíc
korun, v roce 2020 by to oproti letošnímu roku mělo být o dalších
105 600 korun za rok. Za zřejmou
demagogii a liché tvrzení tedy lze
považovat argument Josefa Středuly,
že zvýšení minimální mzdy pomůže
malým a středním podnikům.
Podle ČSÚ se míra zisku v loňském
roce v ČR meziročně snížila, a to i přes
to, že naše ekonomika svižně rostla.
Významný podíl na tom má právě nárůst mzdových nákladů. Výrazný růst
mezd se očekává i letos, a prostor pro
investice firem i ochota podnikatelů
investovat vzhledem k letošním rizikům tak budou malé. Hospodářská
komora přitom dlouhodobě upozorňuje, že pokud firmy nebudou investovat do efektivnější výroby, ztratí
svou konkurenceschopnost vůči zahraničním podnikům. To v důsledku
dolehne na samy zaměstnance.
POZVÁNKY

14. 5. Pracovnělékařské služby
– novinky, přednáší
Robert Křepinský
22. 5. Setkání manažerů
s představiteli statutárního
města Prostějov
19. 6. Setkání personalistů
Více na: www.ohkpv.cz

Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Pěnčín
Obec: Prostějov
Dne: 13. 5. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin.
Dne: 15. 5. 2019 od 12:00 do 14:30 hodin.
Vypnutá oblast: jednostranně ulice od č. 176 po č. Vypnutá oblast: fa PENAM, a.s., J. B. Pecky 13.
184 a dále oboustranně od č. 185 a 141 po č. 203 a 267 Obec: Brodek u Konice
(vč. 204). Dále jednostranně od č. 154 po č. 158.
Dne: 16. 5. 2019 od 7:00 do 15:30 hodin.
Obec: Prostějov - Krasice
Vypnutá oblast: č. p. 256-260, 187, 263, 264, 266-268,
Dne: 13. 5. 2019 od 7:30 do 11:30 hodin.
1, 2, 8.
Vypnutá oblast: ul. Plumlovská - pravá strana od ul. J. Lady Obec: Němčice nad Hanou
po ul. Legionářská vč. barvy-laky, stavebnin, levá strana Dne: 16. 5. 2019 od 7:30 do 14:00 hodin.
s č. 151 a zahradou, parc. č. 85/12, celé ulice: Zlechovská, Vypnutá oblast: areál regulační stanice GasNet,
Na Vyhlídce, Na Okraji, Kosířská, Hloučelní, Svolinského STYLBAU, areál bývalého cukrovaru.
č. 3 a 5, J. Lady č. 1-5 + restaurace ŠNYT - PV s.r.o.
Obec: Prostějov
Obec: Hrubčice
Dne: 16. 5. 2019 od 7:30 do 16:00 hodin.
Dne: 13. 5. 2019 od 12:00 do 14:30 hodin.
Vypnutá oblast: jednostranně ul. Drozdovice
Vypnutá oblast: areály FVE Hrubčice: Buzzing Grey, č. 9 – 39a.
Metal, Green a Sun-On.
Obec: Němčice nad Hanou
Obec: Prostějov
Dne: 16. 5. 2019 od 7:30 do 11:30 hodin.
Dne: 14. 5. 2019 od 7:30 do 13:30 hodin.
Vypnutá oblast: celé ulice: Nová, Jablonského, DolVypnutá oblast: odběrná místa Spro, s.r.o. a FEDOR ní brána, Palackého náměstí, Komenského náměstí
Auto s.r.o. na ul. Průmyslová.
(mimo č. 168, 59-64). Dále č. 201, 618 (MŠ), 598 na
Obec: Prostějov
ul. Trávnická.
Dne: 15. 5. 2019 od 7:30 do 11:30 hodin.
Obec: Prostějov
Vypnutá oblast: část sídl. Svobody - obytné domy Dne: 17. 5. 2019 od 7:30 do 14:30 hodin.
č. 44-52, 54 -61, 62-70, 71-76, č. 53 (MŠ, prodejna, prá- Vypnutá oblast: ul. Olomoucká č. 21 a 23.
delna, čistírna, kotelna), dále garáže, autoservis, vodárna Obec: Prostějov
a pekárna u zastávky na ul. Plumlovská.
Dne: 17. 5. 2019 od 7:30 do 11:30 hodin.
Obec: Prostějov
Vypnutá oblast: sídliště Svobody - obytné domy
Dne: 15. 5. 2019 od 12:00 do 14:30 hodin.
č. 7-8, 9-10, 11-20, č. 21 vč. MŠ, prodejny a č. 3967,
Vypnutá oblast: celý areál firem Za Olomouckou č. dále č. 22-25, 26-29, č. 30-33, 38-43.
4184/17 s fa. SKA s.r.o., Očenášek - Mikulka, spol. s r.o. Obec: Držovice
Obec: Prostějov
Dne: 17. 5. 2019 od 12:00 do 14:30 hodin.
Dne: 15. 5. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin.
Vypnutá oblast: Makovec a.s., Olomoucká ul. č. 487.
Vypnutá oblast: Žižkovo nám. č. 12 - 16.
Obec: Držovice
Obec: Laškov - Krakovec
Dne: 17. 5. 2019 od 12:00 do 14:00 hodin.
Dne: 15. 5. 2019 od 7:30 do 14:30 hodin.
Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice FVE DržoVypnutá oblast: oboustranně od č. 12 a 64 po konec obce vice č. 702007.
E.ON Česká republika, s.r.o.
s čísly 55, 27, 53, 7 a 56. (včetně Kruhovského Mlýna č. 32).
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volejte 608 960 042

Pondělí 29. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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internet

Chraňte své děti
Zásluhou vědeckého pokroku je internet dostupný úplně každému. Především rodiče by si ale měli uvědomit, jaké
nebezpečí jejich dětem hrozí z neznalosti negativních dopadů, a klást proto
důraz na základní pravidla chování na
internetu.

Odborníci doporučují kontrolované užívání
internetu. Ať už se jedná o sociální sítě, či jiné
podobné aplikace. Jak dětem, tak sobě mohou
rodiče do telefonu stáhnout různé bezpečnostní aplikace, jejich prostřednictvím pak
dítě v určitém smyslu sledovat. Také existují
funkce umožňující rodičům nastavit povo-

lené hodiny, tedy maximální čas, jenž může
dítě u počítače strávit. Denně totiž na internet přibývá spousta nových informací, videí
a webových stránek, které pod svým nevinným názvem mohou skrývat zcela jiný obsah,
a technologie rodičovských filtrů je nevyhodnotí jako škodlivé.

Rodiče by měli znát zásady pro bezpečí na internetu, nezavírat před nimi oči a citlivě s nimi seznámit
svoje děti. Například že vše, co přidají na internet,
je veřejné a kdokoliv toho může zneužít, neuvádět
adresu ani telefon a hesla neprozrazovat ani kamarádům. A v případě jakéhokoliv podezření se svěřit
dospělým. Na internetu číhá spousta nebezpečí!
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Milí čtenáři,
na této tematické straně se budeme věnovat internetu a všemu s ním spojenému. V dnešní
době, kdy skoro v žádné domácnosti nechybí připojené služby
kabelem či Wi-Fi, jde o více neý
aktuální záležitosti mající pozitivní, ale i negativní stránky. Co se
týče těch prospěšných, tak je to
bezesporu spojení s lidmi bydlícími nejen na druhém konci republiky, ale třeba i na opačných
polokoulích. Jsou tak daleko
a přesto blízko. K těm negativním můžeme zařadit kyberšikanu, pohlcovač času nebo třeba
ztrátu soukromí díky sociálním
Texty připravila:
sítím.
Nikola Filipenská

FEJETON
NIKOLY FILIPENSKÉ

JAK JÁ VIDÍM

DNEŠNÍ DOBU?

19042510496

děti, a lhala bych, kdybych tvrdila, že
nemám sociální sítě, raději vypnu telefon a vyrazím do víru všeho toho krásného, co se skrývá za dveřmi bytu. Ten
nepopsatelný pocit, kdy jedete s partou
pod stan, večer opékáte špekáčky, hraje
se na kytaru a zpívá – ten vám nikdy
útroby bytu neposkytnou.
Sláva všem rodičům, kteří pošlou své
děti na tábor, aby z něj přijely plny
dojmů, zážitků a později i vzpomínek.
Vždyť je to to nejhezčí, co v životě máme
a přetrvá na „stará kolena“. Vzpomínky. Až budou tyhle děti dospělé a založí
svoje rodiny, budou potomkům vyprávět o tom, jak jednoho léta seděly doma
u počítače a hrály střílečku? A že se druhé léto proválely na sedačce s telefonem
v ruce? Nebo by si do života raději nesly
vzpomínky a zážitky motivující vnoučata k dobrodružství?
Zkuste vnímat okolo sebe, kolik lidí neustále sleduje telefon a kolik si jich naopak dokáže povídat se svým okolím,
a to ať už v restauracích, v parku, v autobusu, potažmo při rodinné večeři. Pro
mě je tímto současnost zlá...

19042510500

19041210455

18110811264

Často se ve volné chvíli, většinou po večerech, kdy nemohu usnout, zamýšlím
nad tím, v jaké době žijeme. Já, i když
spadám do mladší věkové kategorie,
jsem ráda za to, že můžu vzpomínat na
své pravé dětství. A co myslím tím pravým dětstvím?
V létě jsem od rána do večera lítala po
venku a domů chodila jen na obědy.
Stavěli jsme bunkry, lezli po stromech
pro čerstvé třešně a jablka, skákali panáka, malovali křídou po chodníku
a s chutí vykonávali spoustu dalších aktivit i her. V zimě jsme stavěli sněhuláka
či iglú, koulovali jsme se nebo jsme dělali
do sněhu anděly. To byly vážně krásné
časy. Dnes, když projdu okolo dětských
hřišť, povětšinou zejí prázdnotou. Proč?
Já osobně na tohle nenalézám adekvátní odpověď, ale domnívám se,
že v době sociálních sítí, elektroniky
a dalších jiných vymožeností mají děti
jiné zájmy. O prázdninách, kdy slunce přímo vybízí k pobytu venku, láká
na koupaliště, většina dětí sedí doma
u počítače a hraje hry, „je“ na Facebooku... I když se už neřadím mezi
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řádková inzerce / vzpomínky
KOUPÍM

FINANCE

REALITY

Ještě jedenkráte vyjít do polí,
ještě jednou moci potěšit se
jarem, vidět louky kvést
a zlátnout obilí, ještě rozloučit
se s životem jak darem...

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Pronajmu letní občerstveni s gri- EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
lem v atraktivní lokalitě v blízkosti Tel.: 603 218 330
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
centra
Prostějov.
Informace:
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožit731 525 155
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ihned. Tel.: 604 42 59 86
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
KOUPÍM rodinný dům v PV nebo
Půjčka
Pv
a
okolí.
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
okolí. 737 530 368
Tel.: 776 087 428
Byt 2+1, DB nebo OV – koupím.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
Spěchá. 605 913 562
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

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

Koupím tento typ servisu, ale i podobné.
Dohoda tel.: 605 138 473

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

Dne 2. května 2019
si připomeneme 10. výročí úmrtí
pana Josefa VYROUBALA
z Konice.
Stále s láskou vzpomínají
manželka Nataša, syn Miroslav,
dcera Ivana s manželem
a vnoučata Marek,
Šimon a Daniel.

15021020132

V okolí PV koupím chatu. 605 011 594

Pronajmu dlouhodobě garáž v Prostějově, Krasická ulice. Elektrika, voda, uzamykatelný objekt. Tel.: 722 728 060

Pondělí 29. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 30. dubna 2019
si připomeneme 30. smutné
výročí úmrtí
pana Arnošta SEKANINY
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

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

Právě tolik inzerátů
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

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

Dne 2. května 2019
se dožije 80 let
paní Emílie ŽÁKOVÁ
z Prostějova.
Vše nejlepší, hodně zdraví
a štěstí do dalších let Ti přejí
syn Roman a dcera Renata
s rodinami.

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.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
3. KVÌTNA
V 10.00 HODIN

16011421482

Dám zdarma - starší černou šatní skříň.
Tel.: 773 919 167

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

GRATULACE

Dne 2. května 2019
uplyne 22. výročí úmrtí
paní Ivany BRÁZDILOVÉ
z Prostějova.
Stále vzpomíná syn.

PRODÁM
Dne 3. května 2019
vzpomeneme nedožitých
70. narozenin
pana Zdeňka VYCHODILA
z Plumlova.
Za vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

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

Kdo poznal Tě, ten Tě měl rád.
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.

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
Prodám míchačku na beton, domácí výroba, kvalitní, na dvoje kolečka, silnější motor. Cena 5 000 Kč.
Tel.: 773 919 167.
Prodejna Ivka, zdravotní obuv, Plum.
ulice, nabízí velký výběr krásných
a pohodlných botiček na tuto sezónu. Zboží i v nadměrných velikostech.
Tel.: 603 445 601

Dne 29. dubna 2019
uplynuly 2 smutné roky od úmrtí
pana Jana ROHÁČKA
ze Smržic.
S láskou a úctou stále vzpomíná
manželka Anna, dcera Hana
a syn Jan s rodinami. Kdo
jste Honzu znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

9<8æ,-7($.&(
72+2720ą6Ì&(
Květen je lásky čas
Zadejte si inzerát do rubriky
SEZNÁMENÍ za pouhých
ìÉ'.29É

AKCE

Dne 1. května 2019
tomu bude už 35 let, kdy nás
navždy opustil náš tatínek a dědeček,
pan Miroslav BALCAŘÍK
ze Smržic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Syn Zdeněk a dcera
Miroslava s rodinami.

DARUJI

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

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

3

Koupím garáž v Prostějově v dobrém stavu.
Nabídněte. Tel.: 603 445 601

.Ākvěten
Poloviční

- Zadejte inzerát v rubrikách
AUTO-MOTO, OZNÁMENÍ
či ZVÍŘATA a zaplatíte polovinu původní ceny!
Práci hledá - inzerát za pouhých 20 Kč.
Najít práci nebylo nikdy snadnější!
PODĚKOVÁNÍ udělá radost všem. Nyní za pouhých 100 Kč!

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Žofie Bašátková 1930
Buková Pondělí 29. dubna 2019
Emilie Dvořáková 1937
Kobeřice Jarmila Vinklerová 1927 Prostějov 10.00 Obřadní síň Rozstání
Květoslava Grmelová 1913 Drahany Čtvrtek 2. května 2019
Ludvík Židlík 1927
Bedihošť Miroslav Grič 1952 Otaslavice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ludmila Vyroubalová 1924 Stařechovice Pátek 3. května 2019
Miloslav Čejka 1941
Prostějov Jiří Procházka 1948 Prostějov 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
František Beneš 1951
Prostějov Marie Kopečná 1941 Pěnčín 13.15 Obřadní síň Prostějov
Giacomo Bontempo 1947 Prostějov Pondělí 6. května 2019
Marie Župková 1959
Prostějov Vladimír Šknouřil 1950 Vrahovice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Dvořák 1939
Pivín Ing. Jan Nedělník 1952
Kobeřice Věra Burešová 1940
Cyril Zouhar 1934
Niva Drahomíra Vlachová 1942
Slatinky Zdeňka Poledňáková 1932
Josef Janeček 1939
Drahany

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Kaňáková 1926
Seloutky
Jiřina Dudášová 1925
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pátek 3. května 2019
Otakar Svoboda 1953 Růžov 12.30 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jaroslav Ježek 1922
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 29. dubna 2019
Karel Jančí 1942 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jan Piskovský 1956 Otaslavice 11.45 Obřadní síň Prostějov

Ptení
Prostějov

Pondělí 29. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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Také sedmnácté 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 2. května 2019, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

23

GiYDW
ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YH
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD



URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Ruská ulice
Alena HOŘAVOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salonu.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Petr Bohačík
Jana ŠTANGLOVÁ, Drozdovice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
PŘEDSTAVENÍ
Jarmila KAJNAROVÁ, Penčice
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na představení.
SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
7, 7, 9 ,1
Mila KOCHÁNKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 550 Kč na koncert.
SU
DO
KU

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

19032260316

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Květnová Velká cena Mohelnice truck trial.
Jana LASOVSKÁ, Čelechovice na Hané
Výherce získává:DVĚVSTUPENKYvhodnotě500KčnaVelkoucenuMohelnice.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ

YKRGQRWČ.þQDVOXåE\P\þN\

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19032860403

19041160440

QUEENIE MÍŘÍ DO...

Výherce získá JEDNU VSTUPENKU
YKRGQRWČ.þQDNRQFHUW

KUBA, PENÁLE, SETI, ŠERO, ORLI, PEJZ, PIRÁTI, KAPOTA, TERČ, JUTA,
BOJE, GRAM, ŽMOCH, LUKY, VOLÁNKY, KLOTY, VĚNO, MNOHDY

Výherce získá '9ċ96783(1.<

YKRGQRWČ.þQDDNFL

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

19041760471

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY a graficky lehce poupravili šéfku prostějovského muzea, která
dříve působila v Informačním centru magistrátu...

Výherce získá '9ċ96783(1.<
YKRGQRWČ.þQD+DQiFNp%HQiWN\

19032260316

VŮČI, BORD, BAČA, LIDSTVO, NUTRIE, CHRPA, KANTÁTY, MYSL, ŽIVEL,

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

Výherce získává DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VDORQX
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TIP 9H îH UQ tku
HANÁCKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI

HÁZENÁ
neděle 5. května:
10:30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK –
TJ Sokol Juliánov (20. kolo 2. ligy mužů,
sk. Jižní Morava, SH Kostelec na Hané).
16:00 TJ Sokol II Prostějov – TJ Sokol
Telnice (20. kolo 2. ligy mužů, sk. Jižní
Morava, SH ve Studentské ulici v Pv).

KDY: SOBOTA 4. KVÌTNA, OD 12:00 HODIN
KDE: PLUMLOVSKÁ UL. (VEDLE OC ALBERT), PROSTÌJOV
A máme tady zase Hanácké pivní slavnosti a spolu s nimi přes třicet druhů
„zrzků“, odpoledne plné skvělé muziky, zábavu pro děti a nebo burger
fest. Ochutnáte Plzeň, Gambrinus,
Holbu, ale třeba i Jelpl, Helf nebo
Kotouč. Poslechnete si kapely Turbo, Bezsoucitu, Komunál, Ready
Kirken a Traktor. Ochutnáte kromě
šťavnatých burgerů i grilované sele
a klobásky. A děti si zadovádí na kolotočích a nafukovacích atrakcích. Nad
akcí převzala záštitu náměstkyně primátora Milada Sokolová.
„Rok se s rokem opět sešel a je nám ctí vás
opětovně pozvat na další ročník akce, jež
se stala tou největší a nejnavštěvovanější

v celém okrese Prostějov. A věříme, že letos tomu nebude jinak,“ zvou pořadatelé.
Hanácké pivní slavnosti v první řadě
opět nabídnou pestrou směs orosených
piv. Kromě výše jmenovaných pivovarů
dorazí také třeba Litovel, Radegast, Černá hora, U Ječmínka, Koliba U Tří králů,
Jadrníček, Kosíř, Gajdoš, Jarošov, Polička,
Z Stage a mnoho dalších. K tomu můžete zakousnout něco dobrého. Po ohlasu
z minulého ročníku, kdy pořadatelé obohatili program o Gastro Food Festival, se
tentokrát zaměřili na jídlo formou „burger
style“. Ochutnat tak budete moci šťavnaté
burgery za příjemné ceny, ale i grilované
sele, speciality na roštu, klobásy a další
slané i sladké pochutiny. Pro děti pak bude

připraven dětský svět, mohou navštívit
kolotoče, nafukovací hrady, aquazorbing
a další. Vstup do této sekce je zcela zdarma.
Celé odpoledne vám nakonec zpříjemní
hudba. Od 15:00 hodin bude hrát kapela
Turbo, od 17:30 hodin skupina Bezsoucitu, od 19:00 hodin pak Komunál, od
21:00 hodin Ready Kirken a nakonec od
22:30 hodin Traktor.
V předprodeji stále ještě zakoupíte vstupenky za 150 korun, na místě vás přijdou
na 200 korun. Předprodejními místy jsou
Hudebniny Tyl v Kramářské ulici, kancelář Finsys v Palackého ulici a webové
stránky www.smsticket.cz.
Exkluzivní rozhovor s hlavním organizátorem najdete na straně 32
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Kino METRO 70

Knihovna

Skálovo nám.6, Prostějov
Školní 1, Prostějov
pondělí 29. dubna
pondělí 29. dubna
16:00 RETRO RELAXAČNÍ
14:00 MARY POPPINS SE VRACÍ
ODPOLEDNE
dětský muzikál USA
Přijďte s námi zavzpomínat na 70. a 80.
17:30 HIGH LIFE
léta stylově. Pustíme si hity tehdejších
americké sci-fi
hudebních idolů na gramofonových
20:00 AVENGERS: ENDGAME
deskách a vyzkoušíme antistresové omaakční sci-fi USA
lovánky pro dospělé. Každý, kdo přijde
úterý 30. dubna
v retrooblečení, dostane dáreček a připra14:00 MARY POPPINS SE VRACÍ
veno bude i malé pohoštění.
17:30 MIA A BÍLÝ LEV
úterý 30. dubna
rodinný film Francie
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
20:00 NIKDY NEODVRACEJ ZRAK desátý ročník oblíbené výtvarné dílny,
německé drama
tentokrát zaměřený na výrobu keramiky
středa 1. května
čtvrtek 2. května
17:00 AVENGERS: ENDGAME
11:00 OTEVŘENÍ ODDĚLENÍ
20:30 CENTRAL BUS STATION
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
český dokument
všechny výpůjčky budou automaticky
čtvrtek 2. května
prodlouženy do 28. června
17:00 AVENGERS: ENDGAME
15:00 PORADNA SOS
20:30 BEACH BUM
Máte spotřebitelský problém a nevíte,
americká komedie
kam se obrátit? Odborní právní poradci
pátek 3. května
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace
15:00 UGLYDOLLS
s vámi budou řešit váš konkrétní problém.
animovaný film USA
do 30. dubna
17:00 AVENGERS: ENDGAME
ODRAZY VE SKLE
20:30 LÁSKA NA DRUHÝ POHLED výstava amatérské fotografky a básnířky Elly
francouzská komedie
El (Jarmily Kocmanové), která své fotograsobota 4. května
fie doplňuje básněmi, zachycuje přírodu,
15:30 UGLYGOLLS
architekturu, města, vesničky, nejrůznější
17:30 AFTER: POLIBEK
detaily, opuštěná místa a zchátralé objekty
americký romantický film
(Galerie na Půdě)
20:00 AVENGERS: ENDGAME
neděle 5. května
ŠPALÍÈEK
10:30 MRŇOUSKOVÉ 2:
DALEKO OD DOMOVA
Uprkova 18, Prostějov
animovaný francouzský film
do 23. června
15:00 UGLYDOLLS
BAREVNÝ SVĚT PŘÍRODY
17:00 AVENGERS: ENDGAME
Výstava nejen o Klubu přírodovědeckém
20:30 BEACH BUM
založeném v Prostějově před 120 lety. Součástí výstavy jsou různé aktivity určené pro
žáky 1. a 2. stupně ZŠ.
Zámek Plumlov
do 30. června
OUT WEST, IAIN PATTERSON
výstava skotského pedagoga a umělce

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
pondělí 29. dubna
17:00 DRUHÁ SMĚNA
U příležitosti 100. výročí založení Střední
školy designu a módy v Prostějově se koná
již druhá výstava pedagogů výtvarníků, kteří
na škole působí. Spolu se založením nových
výtvarných oborů na škole původně ryze
oděvního zaměření obohatila pedagogický sbor celá řada tvůrčích osobností. Na
oborech multimediální tvorba, užitá malba
a design interiéru a design oděvu vyučují
malíři, designéři, fotografové, grafici, návrháři a výtvarníci, kteří se věnují multimediální tvorbě. Všechny tyto osobnosti spojuje
jejich práce s žáky Střední školy designu
a módy. Druhým společným znakem, který
je neméně důležitý, je jejich vlastní tvorba,
kterou představí na již druhé společné výstavě v Muzeu a galerii v Prostějově. Vernisáž
výstavy se uskuteční za účasti autorů.

Národní dùm
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 29. dubna
19:00 PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY
Zahajovací koncert festivalu k 150. výročí
založení ženského pěveckého sboru Vlastimila. Spoluúčinkuje: mužský pěvecký
sbor Orlice, pěvecký sbor Kolotoč a Komorní sbor ZUŠ.
neděle 5. května
16:00 TANEČNÍ ČAJE
hraje Romantika band Romana
„Pytlíka“ Doležela

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 8 (průčelí zámku)
do 30. června
18:00 POHLEDY ŠTĚTCEM
A OBJEKTIVEM
vernisáž výstavy Soňa Holíková
- Ivo Snídal
do 30. června
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH
DĚL MĚSTA PROSTĚJOVA
výstava obrazů ze sbírky galerie

LUKOSTØELBA
sobota 4. května:
9:20 Veřejný závod 1 (soutěž dospělých
i mládežníků na dlouhých i krátkých tratích, lukostřelnice u zimního stadionu).

NOHEJBAL
sobota 4. května:
14:00 TJ Sokol I Prostějov – Areál Club
Zruč-Senec (6. kolo I. ligy mužů, dvorec
u sokolovny na Skálově náměstí).

najdete
nás na

www.

aneb, co se
kde děje…

vecernikpv.cz

Zámek Èechy p/K
pondělí 30. dubna
10:00 LEKCE KOUZLENÍ
s čarodějnicemi ve starodávném zámeckém
sklepení, humorně laděný program pro rodiny s dětmi a školní kolektivy. Součástí lekce jsou speciální čarodějnické dílničky.

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

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
čtvrtek 2. května
17:30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT
do 31. května
VÝTVARNÝ EXPERIMENT
výstava prací výtvarného oboru
(Galerie Linka)

6SROHÄHQVNÙGÕP
Komenského 6, Prostějov
pondělí 29. dubna
19:00 HANA ZAGOROVÁ
A PETR REZEK
největší hity zazní v téměř dvouhodinovém koncertě, celým večerem doprovází
skupina Jiřího Dvořáka Boom! Band
neděle 5. května
16:00 SMEJKO A TANCULIENKA
nové představení pro děti
– Hip, hip, hurá!

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

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 4. května
17:30 ČERTÍ BRKO
pohádka ČR
20:00 ZLATÝ PODRAZ
české drama
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akce v regionu...
Držovické hody i s jarmarkem

Hanácký divadelní máj v Němčicích

Obec Držovice zve na Držovické
hody a I. jarmark. Akce se bude konat tuto sobotu 4. května od 10:00 do 18:00 hodin v parku v ulici Tichá v Držovicích. Těšit se můžete na šermířské vystoupení, které je na programu ve 14:00 a 15:30
hodin. V rámci jarmarku budou připraveny stánky, kde
si budete moci koupit foukané sklo, háčkované výrobky,
dřevěné hračky, malované kabelky, bižuterii, svíčky, bytové dekorace, proutěné koše, med, medovinu, bylinkové
sirupy, zdobený medový perník či domácí čokoládu. Děti
si budou moci užít malování na obličej či skákací hrad.
Společně s dospělými pak budou moci v připravených
dílnách vyzkoušet tkaní na stavu či vyšívání.

Divadelní svátek vítají po celý následující týden Němčice nad
Hanou! Po víkendovém zahájení se mohou diváci v průběhu
tohoto týdne těšit ještě na desítku představení, z toho budou
připraveny čtyři pohádky. Už v pondělí se od 10:00 hodin
představí DS J. K. Tyl Brodek u Přerova s Malou čarodějnicí,
od 19:30 pak DS teaTrum z Velkých Opatovic s komedií Revizor. Přehlídka bude zakončena v sobotu 4. května slavnostním
vyhlášením.

Jan Spálený v Plumlově
Tuto sobotu 4. května se ve 20:00 hodin v kamenném sále
plumlovského zámku bude konat koncert Jana Spáleného a kapely ASPM. Kapacita sálu je omezena, rezervace na telefonním
čísle 731 061 871.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
SONS PROSTÌJOV
*v pondělí 29. dubna od 14:30 hodin je
Raisova 1159, Prostějov
*v úterý 30. dubna od 17:00 hodin se koná na programu „RELAXAČNÍ CVIČENÍ“
kurz „VÝCHOVA TEENAGERŮ“
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
Ekocentrum Iris
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
Husovo nám.67, Prostějov
se
koná
dopolední program pro ma*v pondělí 29. dubna od 16:00 hodin se
minky s dětmi
uskuteční tvůrčí dílna „KERAMIKA“
*v pátek 3. května od 16:00 hodin * každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin se
se koná tvořivá dílna „VÝROBA uskuteční první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky
DOMEČKŮ PRO HMYZ“
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin
je na programu první školička - dopoMC Cipísek
lední kroužek typu miniškolky
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
RÙZNÉ...
* kurz šití na stroji pro začátečnice
a pokročilé švadlenky povedou opět
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
L. Křenková a S. Wantulová. Dle rozpiA NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
su obou skupin vždy v pondělí 17:30V ČR, z.s. Svatoplukova 15,
20:30 hodin.
Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
* individuální právní poradenství oznamujeme všem klientům, že poras A. Hálkovou dle objednání, korespon- denské pracoviště v Prostějově má
denční poradenství zdarma
změněnou provozní dobu: úterý a stře* individuální poradenství v péči o dítě da od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
s I. Halouzkovou dle objednání
hodin, čtvrtek jen pro objednané klienty.
* individuální poradenství v oblasti zdravé- Můžete využít služeb našeho zařízení
ho pohybu pro dospělé a děti - zdravý po- v podobě odborného sociálního porahyb, správný vývoj dětí, odstranění bolesti denství a nabídky baterií do sluchadel
a špatného držení těla cvičením, aromate- a drobné příslušenství ke sluchadlům
rapie, podpora zdraví přírodními prostřed- (hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
ky apod. s H. Peterkovou dle objednání
různých velikostí).

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
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá ve čtvrtek
23. května 2019 zájezd Konice – Čechy
pod Kosířem. Prohlídky zámků. Doprava
vlakem a autobusem. V případě zájmu
kontaktovat kancelář. Tel.: 588 008 095,
724 706 773
ZO ČSCH Držovice pořádá ve dnech
4. a 5. května na hřišti Sokola v Držovicích místní SOUTĚŽNÍ VÝSTAVU
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA spojenou
se samostatnou expozicí králíka Moravského bílého hnědookého. K vidění budou především králíci, drůbež i holubi,
zřejmě i králíčci Teddy, morčata, ovce
Quessantské a další. Výstava bude otevřena v sobotu 4.5.2019 od 12:00 od
19:00 hodin, v neděli 5.5.2019 od 8:00
do 16:00 hodin. Občerstvení a bohatá
tombola zajištěny.
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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KONEC ZLATÝCH ČASŮ

Naleznete
uvnitř

Volejbalistky Prostìjova èeká po prohøe
ve finále s Olomoucí další velké oslabení

NESPOKOJENÝ
ŠÉF JESTŘÁBŮ

ƔƔ Realizační tým prostějovských
fotbalistů získal v boji o záchranu
F:NL zkušenou posilu
strany 33 a 35

EXKLUZIVNĚ
8QNGLDCNKUVM[8-2TQUV÷LQXUGUVąÊDTPÚOKOGFCKNGOK\CFTWJQWRQ\KEKX70+3#GZVTCNK\GåGPè4
Foto: Marek Sonnevend

PĚSTI
V „KASKU“

ƔƔ Společenský dům v Prostějově
hostil ligové utkání mužů i republikový šampionát kadetů
strany 42 a 43
PROSTĚJOV Už před začátkem letošní sezó- na průměrnější výsledky. Tento fakt je zřejmý

Marek SONNEVEND

Foto: Martin Zaoral

'LYDGHOQtVYiWHN
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VRXERUX6WRQDĨRY

ny bylo v podstatě jisté, že po rekordní šňůře
deseti získaných titulů za sebou volejbalistky
Prostějova jedenáctý v řadě nepřidají. To by se
musel stát (malý) sportovní zázrak. Extraligovou
medaili však chtěly a tenhle dílčí cíl také splnily.
Dobytím stříbra za konečné druhé místo. Zdá
se však už jisté, že velké ambice prostějovského volejbalu jsou pryč definitivně. Žádná Liga
mistryň, žádné extraligové zlato či pohárový
triumf. Příznivci ženského VK si musí zvykat

strana 28

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Městské divadlo v Prostějově
zná nový termín své derniéry. Poslední opona spadne za Adrianem
Moleaem 17. května a Divadlo
v Dlouhé z Prahy tak pomyslně
uzamkne letošní sezonu.

ö
M
E
Z
N
E
D

nejen díky porážce ve finále UNIQA extraligy
2018/2019. Sice až během tohoto týdne proběhne schůzka vedení klubu, ze které následně
vyplyne směřování další budoucnosti hanáckého volejbalového oddílu. A žádné oficiální
informace pro veřejnost tak zatím logicky neexistují. Přesto už leccos prosáklo ven a Večerník
z dostupných zdrojů vydedukoval, že pokračování dosud extrémně úspěšného sportu zpod
vysoké sítě bude už jen velice skromné...

PODROBNOSTI ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 44-45, KDE NAJDETE TAKÉ DALŠÍ
VOLEJBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ A EXKLUZIVNÍ ROZHOVORY!

Velodrom hostí Velkou cenu kraje

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

J,MJNOêEJQ<
?JM<U½
D>TFGDNO¹
<M=<?JNP

BYLI JSME
U TOHO

0¾XwV÷XPÊEK&PG<GO÷X2TQUV÷LQX÷WåPCP¾O÷UVÊRąKEJ¾\GNKDT\[T¾PQ6KPGLOGPwÊUGOQJNKRTQLGVKPCMQPK
2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov uspořádalo v sobotním dopoledni na náměstí
T. G. Masaryka další velkolepou akci. Letošní ročník ekojarmarku Den Země přilákal
do centra i přes poměrně nevlídné počasí stovky zájemců o vše, co souvisí s přírodou.
A jak Večerníku přímo na místě potvrdila hlavní organizátorka akce Eva Zatloukalová,
zájem lidí o přírodu se opravdu zvyšuje.„Mají k přírodě čím dál tím lepší vztah,“ pochvalovala si známá ochránkyně přírody.
(mik)

➢

ƔƔ Návštěvy volejbalového oddílu
VK Prostějov na všech základních
školách města Prostějova během
sezóny (zároveň i školního roku)
2018/2019 finišují. Předposlední
zastávkou se stala ZŠ v ulici Kollárova.
Čtěte v příštím čísle!

KRAJSKÝ PØEBOR – 23. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 21. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 21. KOLO

PØEDPLATNÉ LEVNÌJI
TEL.: 608 960 042

FC KRALICE NA HANÉ
TJ SOKOL OPATOVICE
SOBOTA 4.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

SK PROTIVANOV
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 5.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

SK LIPOVÁ
FK BRODEK U PŘEROVA
NEDĚLE 5.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

REPORTÁŽ ČTĚTE NA STRANĚ 29
boje na zelených trávnících aneb

ƔƔ Basketbalisté si až nečekaně
jednoduše zajistili postup do semifinále Kooperativy NBL
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ŠLÁGR VEČERNÍKU
- CYKLISTIKA

BYLI JSME
U TOHO

ƔƔ V turecké Antalyi byl Václav
Šafránek nejlepší na turnaji s dotací
15 000 amerických dolarů, což byl
jeho 11. titul na turnajích této kategorie. Hráč TK Agrofert Prostějov
na podniku v oblíbeném letovisku
nenašel přemožitele a po dvou letech oslavil zisk singlového titulu.
ƔƔ Dne 8. dubna byla v Atriu na
Hlaváčkově náměstí v Prostějově zahájena druhá etapa výstavy
Česká grafika - FISAE 2018. Tato
výstava komorní grafiky a Ex Libris
navazuje na první kapitolu výstavy ČESKÁ GRAFIKA – FISAE
2018, výstavy grafiky, která se loni
uskutečnila v Praze při příležitosti
celosvětového sjezdu sběratelů
grafiky a Ex Libris.

➢

HLADKÝ
POSTUP

KAM ZA F

PROSTĚJOV V pátek 3. a v sobotu 4. května uvítá prostějovský velodrom již tradiční mezinárodní dráhové závody kategorie
UCI CL2 s názvem Grand Prix Českého svazu cyklistiky Velká cena
Olomouckého kraje. Závodníci bojují o body pro kvalifikaci na olympijské hry, na Hané se tak sejde nabitá konkurence a tento sportovní
svátek nabídne velmi zajímavou podívanou.
„Mohu prozradit, že zájem o start mají například Švýcaři, Lucemburčani, Litevci, Ukrajinci nebo třeba závodníci z Barbadosu či Irska.
Počet závodníků ale určitě ještě naroste, většina závazných přihlášek
zpravidla chodí až před uzávěrkou,“ poodhalil ředitel závodu Michal
Mráček.
Dvoudenní klání je vypsáno pro juniorky, juniory, muže i ženy do
23 let a elitní kategorii dospělých. Diváci se mohou těšit jak na vytrvalecké, tak i sprinterské disciplíny. Konkrétně budou jezdci bojovat
o pódium v omniu, scratchi, bodovacím závodě, madisonu, sprintu
a keirinu.
Novinkou pro letošní rok je navíc zrekonstruované zázemí velodromu. Díky přispění Olomouckého kraje a Statutárního města Prostějov nabídne závodníkům i pořadatelům nebývalý komfort.
(jim)

TBALEM
I.B TØÍDA, SK. „A“ – 21. KOLO

II. TØÍDA OFS PV – 20. KOLO

HANÁ PROSTĚJOV
TJ HORNÍ ŠTĚPÁNOV
TJSOKOLKLENOVICENAHANÉ TJSOKOLVRCHOSLAVICE1946
SOBOTA 4.5. 16:30 HODIN
NEDĚLE 5.5. 16:30 HODIN
FotbalovýareálZaMístnímnádražím FotbalovýareálvHornímŠtěpánově

26

PARDUBICE
BK JIP

PARDUBICE

(28:14 44:52 59:75)

87 - 93

2:1
2:0
2:0

6HVWDYD3DUGXELF
-DFNVRQâYUGOtN.RKRXW3ĤOSiQ
0F*DXJKH\3DYORYLþâNUDQF6LQJOH
WDU\1HþDV3RWRþHN%URåHN9êFKD
7UHQpĝL J

Å3UYQtÿWYUWNDY\SDGDOD
]OH]PčQLOLMVPHREUDQX
na zónu, na kterou
3DUGXELFHQHMVRX]Y\NOp´

6HVWDYD3URVWčMRYD
'XQDQV7KRPDV%RKDþtN3HWU'RXJODV
Javonte 14, Pelko Jure 12, Palyza Lukáš 9,
0LNXOLþ-RVLS6HKQDO0DUHN1RUZD0LFKDO
3UHGUDJ%(1Èý(. 9iĖD)UDQWLãHN*RJD$GDP'HGHN-LĜt
trenér Olomoucka Sychra Lukáš 0. 7UHQpĝL3UHGUDJ%HQDþHN

KOOPERATIVA NBL
²þ7957),1É/(
YL]QtæH
YL]QtæH

3

5R]KRGÿt Vyklický, Salvetr, Vošahlík. 'LYiNĥ 815.

stav série: 0:3

OLOMOUCKO

832ORPRXF²9.3URVWčMRY

OLOMOUCKO

E 41/22:44/22. E 10:12. TH:Doskoky: 41:46. Asistence: 23:24. )DXO\ 19:21.

BK

81,4$(;75$/,*$å(1þ5²),1É/(=É3$6

.223(5$7,9$1%/²þ7957),1É/(=É3$6

.223(5$7,9$1%/²þ7957),1É/(
STAV SÉRIE

0
4

Pondělí 29. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

výsledkový servis

1. set:
2. set:

25:18
25:21

0
3. set:

25:14

5R]KRGÿt.RYiĜD*UDERYVNê
þDV 1:13 hodiny. 'LYiNĥ 2000.

Kubínová 3, Michalíková 5, Trnková
9, Orvošová 20, Kossányiová 10,
6WUXãNRYi  OLEHUR .RYiĜRYi
6WĝtGDO\.RãLFNi1DSROLWDQR
7UHQpĝL-LĜt7HSOêD0LURVODY-HKOiĜ
6HVWDYD3URVWčMRYD

Ä,SRVOHGQt¿QiORYê]iSDVE\O
MHGQR]QDþQêVRXSHĜSRWYUGLO
VYRXGRPLQDQFL³
/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD



.21(þ1ê67$96e5,(
6HVWDYD2ORPRXFH

VWUDQD

1RYi  %H]KDQGROVND  +RUNi
3, Kojdová 8, Kozmík 2, Zatloukalová, libero Slavíková. 6WĝtGDO\
âPtGRYi  7RXIDURYi  :HL
denthalerová, Polášková 2.
7UHQpĝL Lubomír Petráš

D/XNiã0LþHN
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YL]QtæH

.223(5$7,9$1%/²þ7957),1É/(=É3$6

BASKETBAL

91 - 100

PARDUBICE

81,4$(;75$/,*$å(1þ5

þWYUWÀQiOHSOD\RII]iSDV\

3DUGXELFH2ORPRXFNR

(25:29 43:48 63:80)



YtFHYKODYQtPNXSyQX
'DOätYëVOHGN\ÿWYUWÀQiOH
86.3UDKD1\PEXUN 
  1HMYtFH ERGĥ 7ĤPD  0DUHã D
âWČUEDSR-%RKDþtN33XPSUOD
'DYLV:ULJKW9\RUDOD03HWHUNDSRStav
série: 0:3 * ÓVWtQDG/DEHP6YLWDY\
 1HMYtFHERGĥ:LVVHK
3HFND+RXãND$LNHQ0DUNRD
Slezák po 14. Stav série: 0:3 * 2SDYD'čÿtQ
     1HMYtFH ERGĥ
*QLDGHN=EUiQHN%XMQRFKâYDQ
GUOtN.OHþND&DUOVRQ-HåHN)HãWUD
.UDNRYLþSRStav série: 1:2.

OLOMOUCKO

5R]KRGÿt Baloun, Hošek, Kurz. Diváci: 

.RQHÿQë
stav série: 0:4

EE 9:6.
TH: 24/16:34/28. Doskoky: 44:43.
Asistence: 18:21. )DXO\ 28:23.

6HVWDYD3DUGXELF
-DFNVRQ3ĤOSiQâYUGOtN.RKRXW3RWRþHN0F*DXJKH\6LQJOH
WDU\1HþDV%URåHNâNUDQF3DYORYLþ9êFKD
7UHQpĝL J

Å=iSDVE\OSĝHVQčWDNRYëMDNëMVHP
ÿHNDO3DUGXELFHFKWčO\KRGQčY\KUiW
DRGGiOLWNRQHFVH]yQ\´

6HVWDYD3URVWčMRYD
'RXJODV-DYRQWH0LNXOLþ-RVLS3HONR-XUH3DO\]D/XNiã'XQDQV
7KRPDV%RKDþtN3HWU6HKQDO0DUHN1RUZD0LFKDO9iĖD)UDQWLãHN
*RJD$GDP6\FKUD/XNiã
Trenér:3UHGUDJ%HQDþHN

3UHGUDJ%(1Èý(.WUHQpU2ORPRXFND
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þWYUWÀQiOHSOD\RII]iSDV\

HÁZENÁ

3DUGXELFH2ORPRXFNR

BOX

/,*$08åĤ.2/2



YtFHYKODYQtPNXSyQX
'DOätYëVOHGN\ÿWYUWÀQiOH
86.3UDKD1\PEXUN 
 1HMYtFHERGĥ.ĜLYiQHN7ĤPD
Mareš 13 - Lawrence a Hruban po 14, Benda
a Myers po 12. .RQHÿQëVWDYVpULH 0:4. * ÓVWt
QDG/DEHP6YLWDY\SS 
 1HMYtFHERGĥ Pecka a Fait po
6YHMFDU$LNHQ0DWČM6YRERGD
Marko 15. Stav série: 1:3 * 2SDYD  'čÿtQ
     1HMYtFH ERGĥ
%XMQRFK=EUiQHNDâLĜLQDSR&DUOVRQ
/DQGD)HãWUD$XWUH\SRStav série: 2:2.

7HOQLFH.RVWHOHFQ+

 
5R]KRGÿt Šlezingr a Špunar. 9\ORXÿHQt
5:8. þ. /DQJHU SR  Y\ORXþHQt 
6HGPLÿN\ 5/3:3/3. Diváci: 148. 1HMYtFH
EUDQHN 7HOQLFH .RQHþQê  3RSHOD 
/HQJiO
6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH0D\HU1DYUiWLO
– V. Prášil, Kiš, J. Prášil, Popelka 2, Smékal
 3RGKUi]VNê  ětþDĜ  / 9DUKDOtN 
1HYUOD3DOLþND09DUKDOtN
7UHQpĝL0LODQ9DUKDOtND'DYLGâHYþtN

Å.OLGQčMVPHPRKOL
GRViKQRXWYtF´

þWYUWÀQiOHSOD\RII]iSDV\
'čÿtQ  2SDYD     
1HMYtFHERGĥ)HãWU3RPLNiOHN-HåHN
  =EUiQHN  .OHþND  âLĜLQD  Stav
série: 3:2.
.$03ĜÌã7Č
èVXTVHKP¾NG2NC[QHH\¾RCU
FWDPCJQFKP
5XKVCX[·UVÊPCF.CDGO
èVXTVHKP¾NG2NC[QHHRąÊRCFPÚ
\¾RCUMX÷VPCJQFKP
·UVÊP.5XKVCX[1RCXC&÷éÊP
 
èVXTVHKP¾NG2NC[QHHRąÊRCFPÚ
\¾RCUMX÷VPCJQFKP
&÷éÊP1RCXC5XKVCX[·UVÊP. 
 



0LODQ9$5+$/Ë.NRVWHOHFNêWUHQpU
675$1$

2ORPRXF3URVWĨMRY

 
5R]KRGÿt Fiala a Martiník. 9\ORXÿHQt 5:5.
þ.90LFND SRWĜHWtPY\ORXþHQt 6HGPLÿN\
Diváci: 40.
1HMYtFHEUDQHN2ORPRXFH.XEHþHNýtKDO
5/1, Hynek 4.
6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD Hrubý, Z. Micka
±-*UHSO90LFND+DFXUD%HþLþND
ýHORYVNê0LNXOND-XUD%RNĤYND.RVLQD
-XUHþND Trenér:7RPiãýHUQtþHN

Å=YOiGQRXWSĝtPëVRXERM
RVHGPpPtVWRWDNRYëP
]SĥVREHPSRWčät´

ATLETIKA
þ2.2/É'29É75(75$
²=É./$'1Ì.2/235267Č-29



PHWUĥ
&KODSFL 1. M. Grepl 20,03 sec, 2. J. Dostál
91DYUiWLO0'RVWiOHN
'ýHUQRãHN30DãHN
'tYN\  6 1DYUiWLORYi   = +UX
EDQRYi6.RYDþtNRYi7
9DĖNRYi$.UDWRFKYtORYi
1/HKQHUWRYi
PHWUĥ
&KODSFL)-XUiþHN09RSDOHFNê
  - ýHUQê  $ 0LNRORZLWVFK
36OiPD.'DQNRYLþ
'tYN\ 1. M. Zimmermannová 34,34, 2. G.
/HYLQVN\  $ -DKQRYi   6
Burešová 38,54, 5. M. Medková 38,94, 6. V.
Patíková 38,98.
PHWUĥ
&KODSFLý3.DGOHF$:DZ
U]\F]HNâ.UHþPHU&K
%.UDPHU0âĢDVWQêâ
Hradilík 54,94.
'tYN\$âSULQJHURYi/.XUN
RYi   $ +UXEDQRYi   0
.LãNRYi.1ČPFRYi$
ýHUQRFKRYi

7RPiãý(51Ëý(.NRXþ3URVWČMRYD

675$1$
'DOät YëVOHGN\  NROD SKKP Brno
%6..XĜLP6RNRO90H]LĜtþt7-
'&HUHNHY-XOLiQRY,YDQþLFH
%RKXQLFH6+&0DORPČĜLFH%
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 %RKXQLFH

2 Telnice
19
 ,YDQþLFH

 6RNRO90H]LĜtþt 
 6..XĜLP

6 Kostelec n.H.
19
 3URVWčMRY

 +%&2ORPRXF 
9 SKKP Brno B
19
 6+&0DORPČĜLFH% 
 -XOLiQRY

12 TJ D.Cerekev
19


15



10


6


4


0



1


0


0

 
4 625 : 505
 
 
 
8 542 : 513
 
 
13 554 : 651
 
 
15 433 : 540


30



21


12


8

.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWDNYčWQDKRGLQ
Kostelec – Juliánov (5. 5., 10:30),
3URVWčMRY ² 7HOQLFH    ,
0DORPČĜLFH%±90H]LĜtþt  ,YDQþLFH
±%UQR%.XĜLP±%RKXQLFH'&HUHNHY±
Olomouc

NOHEJBAL

18050570474

/,*$08å,

2VWDWQt YëVOHGN\  NROD 01. 6LOQLFH
*URXS0RGĜLFH%±7-$YLDýDNRYLFH%
7-6SDUWDN06(03ĜHURY±$UHiO&OXE=UXþ
Senec 3:6, TJ Sokol Holice – TJ Dynamo
ý(=ýHVNp%XGČMRYLFH
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
=UXþ6HQHF     
ýDNRYLFH%     
3URVWčMRY
    
ý%URG
    
ý%XGČMRYLFH     
3ĜHURY
    
0RGĜLFH%
    
8. Holice
0 1 3 11:23 1

1. kolo:

025$96.26/(=6.É/,*$'58å67(908åĤ².2/2

Foto: Marek Sonnevend

Borohrádek přinesl
zápasníkům osm medailí

3URVWĨMRY²2SDYD 
Jednotlivé výsledky: do 69 kg Tomáš Veselý –
Petr Hanuš 2:0 (vzdáním ve 2. kole),
do 75 kg Milan Ganoška – Dominik Mozler 2:0
(na body 3:0),
do 81 kg Pavel Zajíc – Jan Bezoušek 0:2 (na
body 1:2),
do 91 kg3DYHO-iQ±'DQLHO0LNXãĢiN QD
body 1:2),
nad 91 kg0LFKDO=H]XOND±0LURVODY6YUþHN
(na body 1:2).
5R]KRGÿtPlíva, Duraj, Buchar, Kraus.
Diváci: 300.
'DOätYëVOHGN\NRODFIT GYM + SKP Ústí nad Labem –
2VWUDYD%&%UDWLVODYD5XåLQRY±$UPH['ČþtQ
06/GUXæVWHYPXæĥ²WDEXONDSRNROH
1. Opava
1 0 0 6:4 2
2. Gliwice
0 1 0 6:6 1
3URVWčMRY
    

Å3URKUDGRPDQiVPU]t´


NRXþ3URVWČMRYD3(75129271é
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TENIS
08å,
1DQFKDQJ²,7)FKDOOHQJHU
Dvouhra – 1. kolo:âDIUiQHN±:X ýtQD 
6:1, 6:3. 2. kolo: âDIUiQHN±,JQDWLN %ČO 
6:4; Pavlásek (13) – Chung (Korea) 6:3, 6:2. 3.
kolo: âDIUiQHN ± 7KRPSVRQ $XVWUiOLH  
3DYOiVHN±+DUULV $XVWUiOLH 
å(1<
Stuttgart – WTA Tour
Dvouhra – 2. kolo:.YLWRYi ý5 ±0LQQHQRYi
%HOJLH .DUROtQD3OtãNRYi  ±$]DUHQ
NRYi %ČORUXVNR þWYUWÀQiOHKviWRYi±6HYDVWRYRYi /RW\ãVNR 
6HPLÀQiOH.YLWRYi±%HUWHQVRYi 1L]R]HPt 
  )LQiOH Kvitová – Kontaveitová
(VWRQVNR 
þW\ĝKUD²NRORâDIiĜRYi3DYOMXþHQNRYRYi
ý55XVNR  ± / .LþHQRNRYi 1 .LþHQRNRYi
8NUDMLQD   þWYUWÀQiOHâDIiĜRYi
3DYOMXþHQNRYRYi ±$WDZRYi 6UHERWQLNRYi 
86$6ORYLQVNR 6HPLÀQiOHâDIiĜRYi
3DYOMXþHQNRYRYi ± %OLQNRYRYi .DODãQLNRYRYi
5XVNR*UX]LH    )LQiOH âDIiĜRYi
3DYOMXþHQNRYRYi ± %DUWKHORYi )ULHGVDPRYi
1ČPGFNR 
,VWDQEXO²:7$7RXU
Dvouhra – 1. kolo: 6WUêFRYi ± .XåPRYi
6ORYHQVNR     2. kolo: Strýcová – Cirsteaová (Rumunsko) 6:2, 1:6, 6:3.
þWYUWÀQiOH Strýcová – Rybakinová (KazachVWiQ     6HPLÀQiOH Strýcová –
Vondroušová 2:6, 1:6.

najdete
nás na
www.
vecernikpv.cz

iGUV\NCVÚEJCFX÷DTQP\QXÆOGFCKNGOG\KLGFPQVNKXEKMVQOWFCNwÊDTQP\\GUQW
V÷åGVÚOčUK\$QTQJT¾FMWFQXG\NK\¾RCUPÊEK6,5QMQNèGEJQXKEG
(QVQCTEJKXQFFÊNW
BOROHRÁDEK V polovině dubna logramů, Lukáš Vávra v přípravce B do
odjela devítičlenná skupina zápasní- 31 kilogramů, Elena Polenová taktéž
ků Čechovic do Královéhradeckého v přípravce B a hmotnosti do 39 kilokraje, na Velkou cenu Borohrádku gramů, Filip Kouřil v přípravce A do
v zápase řeckořímském přípravek 52 kilogramů. Zcela na vrchol dokráa mladších žáků. Turnaje se zúčast- čeli rovněž mladší žáci Adam Lajčík
nilo na sto padesát zápasníků z osm- a Šimon Polena, konkrétně v kategorinácti oddílů České republiky a Slo- ích do 39 a 43 kilogramů.
venska a ze silně obsazeného klání si Bronzový kov urval v béčku do 35 kihanácká ekipa odvezla osm medailí – logramů Ondřej Kouřil a v áčku do 47
šest zlatých a dvě bronzové. V soutě- kilogramů Lukáš Sekanina. Jako jediný
ži kolektivů navíc díky třetímu místu zůstal bez medaile Alex Chammas v přítaké vystoupali na stupně vítězů.
pravce B do 25 kilogramů, když po jedZlatou medaili vybojovali Bruno né výhře a dvou porážkách nepostoupil
Tomšík v přípravce C a váze do 35 ki- ze skupiny.
(jim)

Předposlední hodina
volejbalu s VK 2018/19
proběhla na ZŠ v ulici Kollárova
PROSTĚJOV Návštěvy volejbalového oddílu VK Prostějov na všech základních školách města Prostějova během sezóny (zároveň i školního roku) 2018/19 finišují. Předposlední zastávkou se stala ZŠ v ulici Kollárova.
Hlavní trenérka klubové přípravky Barbora Korhoňová společně s manažerem vékáčka Peterem Gogou předváděli tamním
čtvrťákům i jejich učitelkám jednoduchá volejbalová cvičení, do kterých se děti okamžitě zapojily a samy si je aktivně zkoušely.
Aby se k nim pak mohly alespoň někdy vracet v hodinách tělesné výchovy. Což může do budoucna v součtu veškerých prostějovských základek přivést víc mladých talentů ke sportování pod vysokou síť.

/,*$08åĤþ5².2/2

77-6ODYRMþHVNë%URG²7-6RNRO,3URVWčMRY

6

3

5R]KRGÿt&KRWRXQVNêD%ĜH]LQD
'LYiNĥ 100.

9ëVOHGN\MHGQRWOLYëFKXWNiQt
&LEXOND-6êNRUD±.ODXG\6YRERGD  (ãQHU=DYDFNê±/DG3tUHN/XN3tUHN
  &LEXOND(ãQHU-DQtN±/DG3tUHN/XN3tUHN9DOHQWD  ýHFK=D
YDFNê36êNRUD 3DGHOHN ±.ODXG\6YRERGD5RED  -DQtNýHFK±9DOHQWD3
'HXWVFK  -6êNRUD±5RED  &LEXOND(ãQHU-DQtN±.ODXG\6YRERGD
5RED  ýHFK=DYDFNê36êNRUD±/DG3tUHN/XN3tUHN9DOHQWD  
Cibulka, J. Sýkora – Lad. Pírek, Luk. Pírek 2:1 (8, -6, 8).
7UHQpUþHVNpKR%URGXJan Sýkora.
7UHQpU3URVWčMRYD Richard Beneš.

Å.OXFL]DKUiOLQDY]GRU\SRUiæFH]QRYXYHOLFHGREĝH´
5LFKDUG%(1(âNRXþQRKHMEDOLVWĤ3URVWČMRYD
VWUDQD

iGUV \NCVÚEJ C FX÷ DTQP\QXÆ OGFCKNG OG\K LGFPQVNKXEK M VQOW FCNwÊ DTQP\ \G
UQWV÷åGVÚOčUK\$QTQJT¾FMWFQXG\NK\¾RCUPÊEK6,5QMQNèGEJQXKEG
(QVQCTEJKXQFFÊNW

milujeme vecerník
á

fotbalový sumář

2

(1:1)

DRUHÉ LIZE VLÁDNOU SUVERÉNNÍ DŘEVNOVICE,
ZA NIMI SE PŘETAHUJÍ DVA VÝBĚRY HLUCHOVA

5R]KRGÿt/HUFK±.RYDO0RMåtã
Diváci:

1

Branky:.URXSD.RXGHOND±9DQGDVå..RXGHOND6XV%LROHN±.OXViN
6WDWLVWLN\URKRYpNRS\VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\PLPR

Ä9LGČOLMVPHQDGVWDQGDUGQt
GUXKROLJRYê]iSDV³
2OGĜLFK0$&+$/$NRXþHVNiþND

VWUDQD

(QVQ6QO¾w-CN¾D

6HVWDYD3URVWčMRYD

6HVWDYD7iERUVND

/H *LDQJ ± 6ODQLQND 6FKXVWHU
-DQtþHN  6XV  %LROHN ± /X
WRQVNê  0DFK\QHN  3ROiN
9RãDKOtN 3tFKDO  äLNRO  ±
.RXGHOND±.URXSD
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD

âLPDQ ± .OXViN 1DYUiWLO
%ĜH]LQD 3LOtN ± )UêGHN
ýHUPiN.XþHUD9DQGDV±9D
OHQWD0XVLRO
7UHQpU3HWU0LNRODQGD

FOTBAL
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

dohrávka 24. kola:

-LKODYD7íLQHF

2:1 (1:1)

Branky:.OREiVD.OREiVD±'HGLþ
5R]KRGÿt Machálek – Nádvorník, Dresler.
å.  -DQRãþtQ  'HGLþ  .XãQtU 
Samiec (všichni TRI). Diváci: 1191.

9tWNRYLFHÔVWtQDG/DEHP
1:1 (1:0)

Branky:  3DãHN ±  0 %tOHN 5R]KRGÿt
*LQ]HO±$QWRQtþHN1RYiNå.%]LUVNê
+ROLã0DWČM±-3HWHUNDDiváci:
25. kolo:

3URVWĨMRY7iERUVNR 2:1 (1:1)


YtFHYKODYQtPNXSyQX

7íLQHF+UDGHF.UiORYp
2:2 (1:1)
Branky:'HGLþ$UUR\R±âtSHN
Martinec. 5R]KRGÿt.OtPD±0\ãND0HOLFKDU
å..YtGD +.5 Diváci:

þLÿNRY9DUQVGRUI 2:0 (1:0)

Branky:  .XEDOD  .XEDOD 5R]KRGÿt
3HWĜtN±.XEU+RFNå.äHåXOND±.RGHã
Diváci:

&KUXGLP-LKODYD

4:3 (0:1)

Branky: 9HQFO)URQČN)URQČN
9DãXOtQ±9DFXOtN3HWU-LĜt.OtPD
5R]KRGÿt 5HMåHN ± 3IHLIHU /HãND å. 16.
.HVQHU9HQFO0DVWtN±3HWU
&KOXPHFNêDiváci:

þLÿNRY+UDGHF.UiORYp
1:1 (1:0)

Branky: 8UEDQHF±0DUWLQHF5R]KRGÿt
0DUHN ± 9ODVMXN 3HþHQND å. 17. Antl, 54.
äHåXOND0XOHPH±-XNO8UPD
=RUYDQ0DUWLQHFDiváci:

7íLQHF9DUQVGRUI 2:0 (1:0)

Branky: .XãQtU:HEHU5R]KRGÿt9RMNRYVNê
±0RMåtã'RKQiOHN.DUW\2PDVWDâXĐD
6DPLHF-DQRãþtQ±+HSSQHU=EURåHN
2QGUiþHN.RGHã6FK|QDiváci:

Ġ%XGĨMRYLFH6RNRORY
1:0 (1:0)

Branka: *UDMFLDU5R]KRGÿt Královec – NádYRUQtN0ROiþHNDiváci: 2176.

9ODñLP9tWNRYLFH 1:0 (1:0)
Branky: 0LO.DGOHF5R]KRGÿt'DQHY±3H
OLNiQ9OþHNå.6NRSHF 9/$ Diváci:

%UQR=QRMPR

2:0 (1:0)

Branky:  âWHSDQRYVNê  5ĤVHN
5R]KRGÿt 9RMNRYVNê ± $QWRQtþHN 5DWDMRYi
å.0DJHUD3DFKORSQtN±0DNVLü
$YGLüDiváci:

ÔVWtQ/3DUGXELFH

3R 

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

   
   
   
   
    
   
   
    
   
   
   
  
   
   
   
   

.$03ĜÌã7Č
25MQNQUQDQVCMX÷VPCJQFKP
8ÊVMQXKEG  2TQUV÷LQX   , Hradec
-T¾NQXÆèGUMÆ$WF÷LQXKEG  ,KJ
NCXCäKåMQX  %JTWFKO6ąKPGE
2CTFWDKEG  <PQLOQ 5QMQNQX  $TPQ /CU
6¾DQTUMQ·UVÊP.  8CTPUFQTH
8NCwKO  
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

22. kolo:

9HONp/RVLQ\.UDOLFHQ+
5:2 (2:1)

Branky:D,QGUD/D]DURY±'UDþND
&LEXOND]SHQDOW\5R]KRGÿtâWČWND±-'RUXãiN
Machala. åOXWpNDUW\äiN7HMNO,QGUD/D
]DURY±9LQFRXUHN.URERW'LYiNĥ 165.
6HVWDYD .UDOLF +XĖND ± 1ČPþtN  =DSOHWDO 
.URERW+ODþtN1RYRWQê±%ODKRXãHN'UDþND 
$GDPtN  1HþDV 6NDOQtN ± 9LQFRXUHN &LEXOND
7UHQpU/XNiã.URERW

VWUDQD
'DOät9ëVOHGN\NROD /LWRYHO²þHUQRYtU
(2:2)'UDJRQ3HWU7RPDQHF0LFKDHO.UiWNê0LUHN
±[3HWUĤ%RĜLYRMåHODWRYLFH²0HGORY3.
, 2SDWRYLFH²-HVHQtN  .OYDĖD7RPiã

+RVWDãD -DQ 'XUþiN 6DPXHO +). 2ORPRXF
Å%´  /XWtQ    /RV 7RPiã -XUiã -DNXE
(vl.), =iEĝHK ² 0RKHOQLFH    +\PU -DNXE
± 6UGêQNR 0DUWLQ .RåHOD -DURVODY 0DUiN -DQ
9äHFKRYLFH ² 'RODQ\    2UDYD 7RPiã
Rolinc Daniel
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 9ãHFKRYLFH       
 /XWtQ
      
 -HVHQtN
      
 0HGORY
      
 âWHUQEHUN
      
 0RKHOQLFH
      
 äHODWRYLFH
      
 =iEĜHK
      
 2SDWRYLFH
      
/LWRYHO
      
9HONp/RVLQ\       
.UDOLFHQ+      
ýHUQRYtU
      
 +).2ORPRXFÄ%³      
'RODQ\
      
)*3678',2,$7ĜÌ'$6.$
 NROR ĜHWč]iUQD ² %čONRYLFH   , 2x
.UDWRFKYtO ,YDQ 2EãLO $GDP ± 9DOWU -DURVODY
&KYiONRYLFH²1iPčäģQ+  [3H]RWWL
*LDQSDROR 'RVRXGLO 0DUWLQ .D]iU 7RPiã .ULHJ
David – Dostál Martin, %RKGtNRY ² 7URXEHOLFH
   âiUQLN 3HWU 5HLFKO /XNiã ± =DSOHWDO
/XNiã /HäWLQD ² .RQLFH    3XFKU 0DUWLQ
± &HWNRYVNê 9RMWČFK âLUĤþHN$GDP .HMtN 0LFKDO
(vl.), 5DSRWtQ²+DėRYLFH  %RãNR'DYLG
%ĜH]LQD 0DUWLQ 0DWXãtN 7RPiã 6YDþLQND .DPLO
± 3ĜLGDO 3DYHO 1ČPHF 0LFKDO YO  3DVHND ²
+OXERÿN\  9RMWiãHN-DURVODY*DLHU0DUWLQ
0LFKDOtN-DNXE±*ROGVFKHLG2QGĜHM%RKXėRYLFH
²0DOHWtQ  )U\þiN0RMPtU
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %RKXĖRYLFH       
 &KYiONRYLFH       
 .RQLFH
      
 +OXERþN\
      
 %RKGtNRY       
 0DOHWtQ
      
 5DSRWtQ
      
 %ČONRYLFH       
 3DVHND
      
ěHWČ]iUQD       
7URXEHOLFH       
+DĖRYLFH       
1iPČãĢQ+       
/HãWLQD
      
$/($632576:($5,$7ĜÌ'$6.%
NROR/LSQtNQ%%čORWtQ  3.,
.RYDĜtN /XNiã =HOHQD\ 7RPiã ± 0XULQ 2QGĜHM
/RãĢiN$OHã8UÿLFH²3OXPORY  äiþHN
.DPLO9RGiN3HWU±+ODGNê$GDP6SiþLO0LFKDO
%XUHã5DGHN6ODYRQtQ²/LSRYi  3HNDĜ
'DYLG )LDOND7RPiã 3DOOD 6HEDVWLDQ .RMHWtQ ²
&KRPRXWRY  /XNiã0DUFHOäĤUHN/LERU
.UHMþt0LURVODY+UXãiN7RPiã±5RFKRYDQVNê-DQ
%HėRY²'XEQ0  0DFKDþ)LOLS9DMGD
/XNiã1DYUiWLO'DQLHO±âiOHN-RVHIProtivanov
²þHFKRYLFH  3.3RVStãLO)UDQWLãHN
0LODU 2QGĜHM ± 0DXOD 7RPiã 3RVStãLO $GDP
.RVWHOHFQ+%URGHNX3ĝHURYD  3.
 /XåQê 0LFKDO .OLPHã 0DWČM ± 6ORåLO $OIUHG
âHEHVWD)LOLS
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /LSRYi
      
 %URGHNX3Ĝ       
 þHFKRYLFH       
 %HĖRY
      
 %ČORWtQ
      
 /LSQtNQ%       
 .RMHWtQ
      
 3URWLYDQRY       
 3OXPORY
      
.RVWHOHFQ+      
8UÿLFH
      
&KRPRXWRY       
6ODYRQtQ
      
'XEQ0       
60226,%7ĜÌ'$6.$
NRORÓVWtÅ%´+DQi3Y  3.,
[.DORXV5DGLPâHUê'DQLHO±[*iERU3DWULN
=DWORXNDO 0DUHN 0RVWNRYLFH ² -H]HUQLFH 
  3.  9RMWtãHN 0DUWLQ ± %RViN 'DQLHO
.OHQRYLFH²5DGVODYLFH  9ãLDQVNê-DQ
3LYtQ²ÓMH]GHF  3.âLãPD'DYLG
3RVStãLO0DUWLQ6YR]LO0DUWLQ9DOWU3DYHO±[âtGOR
Tomáš, Fabián Marek, Skála Martin, åHODWRYLFH
Å%´1čPÿLFHQ+  ['ORXKê/XNiã
– Navrátil Martin, 7RYDÿRY ² 2WDVODYLFH 
 5RXV7RPiã±[1HMHGOê-DQ3tUHN'DYLG
7URXEN\².RYiORYLFH  [.ROOHU0DUWLQ
6WRNOiVND /XERPtU ± %ČODãND 0LFKDO =H]XOD
=GHQČN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 3LYtQ
      
 ÒVWtÄ%³
      
 .OHQRYLFHQ+       
 7URXEN\
      
 0RVWNRYLFH
      
 ÒMH]GHF
      
 -H]HUQLFH
     
 2WDVODYLFH
     
 .RYDORYLFH
      
7RYDþRY
     
äHODWRYLFHÄ%³      
5DGVODYLFH
     
+DQi3Y
     
1čPÿLFHQ+      

/,21633257,%7ĜÌ'$6.%
18. kolo: ãWHUQEHUN Å%´  9HONi %\VWĝLFH 
 3..QRSS/LERU±=OiPDO0DUWLQ=YROH
².RæXäDQ\  6WXFKOtN9iFODY7ĝHäWLQD
² 6PUæLFH    [ *HUHã 7RPiã 7\UiþHN
0DUWLQ0DVRSXVW$OHã2QGUiþHN/LERUâLQFO-LĜt
/RäWLFH²6ODWLQLFH  3OKiN9iFODY0LNHã
-RVHI ± âHPUR =GHQČN -HVHQHF ² 1RYp 6DG\
Å%´  8UEiQHN-DURVODYâURP-LĜt+ROXE
David, 'RORSOD]\²0RUDYVNë%HURXQ  ,
[ 'UiEHN -RVHI 0DWRFKD 7RPiã =iEUDQVNê
-DNXE*yW]HO-DQ=iSDĜND3DWULN'RKQDO5DGHN
±/DFPDQ'DYLG
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2OHãQLFH
      
 7ĜHãWLQD
      
 9HONi%\VWĜLFH       
 1RYp6DG\Ä%³       
 .RåXãDQ\
      
 /RãWLFH
      
 0RUDY%HURXQ       
 -HVHQHF
      
 âWHUQEHUNÄ%³       
'RORSOD]\
      
6ODWLQLFH
      
6PUæLFH
      
=YROH
      
3Ĝ(%252)635267Č-29²,,7ĜÌ'$

18. kolo:

9ĄñRYLFH9UDKRYLFH

2:3 (1:2)

Branky:  .ĜLYLQND  .YDSLO S  ±  .ĜLYLQND
YO   6WXGHQê  %XNRYHF S  5R]KRGÿt
.UiWNê±0RWDO0DãHNåOXWpNDUW\'YRĜiN
)DUQê9LWiVHN YãLFKQL9UDKRYLFH 'LYiNĥ 115
9ëäRYLFH0âNRS±-âNRS.UDMtþHN2EUXþQtN±
.UþPiĜ±0UĖND )LOGiQ 3HOLNiQ.ĜLYLQND6PLþND
±)2NOHãWČN 2OEHUW .YDSLO
9HGRXFtPXæVWYD0LFKDO'XGtN
9UDKRYLFH .Uþ ± 0LFKDOHF %XNRYHF 3UXFHN .Otþ
±9DUJD9LWiVHN'YRĜiN3HWtN +DQiN ±)DUQê
6WXGHQê
7UHQpU9ODGLPtU.Uþ

Å3RORÿDV\E\O\
]UFDGORYčRWRÿHQp´
0LFKDO'8'Ë.WUHQpU9êãRYLF


VWUDQD

'DOät YëVOHGN\  NROD %URGHN X .RQLFH
² +RUQt ãWčSiQRY    0HOX]tQ -RVHI
þHFKRYLFHÅ%´1H]DP\VOLFH  [%tOê
3HWU 1DLFOHU -DQ 6RERWD .ULVWLiQ ± 0DWRXãHN
Arnošt, 9tFRY²7LäWtQ  3., Rozsíval
-DNXE±&HWNRYVNê0DUHN'UæRYLFH²%URGHNX
3Y  &KOXS0DUWLQěHKXOND0DUWLQ6NDOND
² 9UFKRVODYLFH    [ %DUWRQtN -DQ .KêU
Richard – Dostál Martin, Hradil Tomáš, Machálek
-DQ+RUiN3DYHO'REURPLOLFH²8UÿLFHÅ%´
 9iFODYtN-DQ$EHOHV2QGĜHM
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 +RUQtâWČSiQRY      
 9UFKRVODYLFH      
 'UåRYLFH
     
 'REURPLOLFH      
 9UDKRYLFH
     
 %URGHNX.      
 %URGHNX3Y      
 7LãWtQ
     
 9tFRY
     
6NDOND
     
8UþLFHÄ%³
     
1H]DP\VOLFH      
9êãRYLFH
     
ýHFKRYLFHÄ%³      
,,,7ĜÌ'$6.83,1$$
11.kolo %HGLKRäģ ² 1H]DP\VOLFH Å%´ 
 [.DãSDU7RPiã[=GUiKDO/XGČN+UXEê
=GHQČN 6RXãHN 0DUWLQ ± 3DYHOND 0DUHN 0LN
Martin, %URGHN X 3Y Å%´  1čPÿLFH Q+ Å%´
   *DPEHUVNê 3HWU 0DWRXãHN 3HWU ± [
%XULiQHN $GDP %LVNXSLFH ² .UDOLFH Q+ Å%´
  3..ĜLãĢDQ-DNXE±6HGOiN0DUWLQ
3DYORYLFH²2OäDQ\  (PSHUJHU3ĜHP\VO
±0LãND0DUWLQ0DUþDQ3HWUåHOHÿ²2WDVODYLFH
Å%´    3.  0DWRXãHN 2QGĜHM
6YRERGQtN -DURVODY 1DNOiGDO -DNXE ± [ âDWQê
Jaroslav, Frehar Jan
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %LVNXSLFH
     
 .UDOLFHQ+Ä%³      
 %URGHNX3YÄ%³      
 1ČPþLFHQ+Ä%³      
 2OãDQ\
     
 3DYORYLFH
     
 äHOHþ
     
 2WDVODYLFHÄ%³      
 1H]DP\VOLFHÄ%³     
%HGLKRãĢ
     
,,,7ĜÌ'$6.83,1$%
14. kolR .RVWHOHF Q+ Å%´  3URWLYDQRY
Å%´    [ 1DYUiWLO 2QGĜHM 'ROHåDO
5DGHN3LFKDO7RPiã-DPULFK'DYLG±3WiþQtN
%URQLVODY 3OXPORY Å%´  =GčWtQ   ,
.UDWRFKYtO -LĜt .RYiĜ 2OGĜLFK YO  +YR]G ²
þHFK\ S.    [ .UHMþt 3HWU 9iQVNê
-LĜt .RXWQê 9tW ± [ ätGHN 0DUWLQ %RUVLF]N\
Marian, 3WHQt ² 2WLQRYHV   , Vlach
)UDQWLãHN 3URFKi]ND 7RPiã 1HYUOD 7RPiã
3ĝHP\VORYLFH ² .ODGN\    [ .ĜHþHN
David, Továrek Jaromir

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 3OXPORYÄ%³    
 .RVWHOHFQ+Ä%³   
 .ODGN\
   
 =GČWtQ
   
 3URWLYDQRYÄ%³    
 2WLQRYHV
   
 ýHFK\S.    
 3ĜHP\VORYLFH    
 3WHQt
   
+YR]G
   
%URGHNX.Ä%³    

27

MALÁ KOPANÁ

)25781$1É52'1Ì/,*$.2/2

6.3URVWčMRY²)&0$67iERUVNR

























06'/VWDUätGRURVW
NROR 3URVWčMRY6LJPDÅ%´  , Dittmer
$GDP -DãtþHN -LĜt 6HGOiþHN âWČSiQ Blansko
²7ĝLQHF  âHYþtN5DGLP)LDOD-DQ±-Hå
'DQLHO 1LHPF]\N 3HWU 6HKQDO 0DUHN YO  /täHė
²%DQtN2VWUDYDÅ%´  [5ROLQHN0DUWLQ
2SDYD ² .URPčĝtæ    .DWVFKPDU] /XNiã
.RVFKDW]VNê 7RPiã 6FKZDU] 0DW\iã ± )HNDU
+XJR )UëGHN0tVWHN ² .DUYLQi Å%´   ,
0DFHþHN /XGČN +OXÿtQ ² =EURMRYND %UQR Å%´
  .DQLDâWČSiQ.DOXåD7RPiã=OtQÅ%´
6ORYiFNR  9iĖD0DUWLQ=DSOHWDO9tWHN±
.UDWRFKYtOD'DYLG%\UWXVâLPRQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2SDYD
    
 /tãHĖ
    
 6LJPD2ORPRXFÄ%³    
 %ODQVNR
    
 9tWNRYLFH
    
 6ORYiFNRÄ%³
    
 )UêGHN0tVWHN      
 =EURMRYND%UQRÄ%³     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³     
.URPČĜtå
     
+OXþtQ
     
=OtQÄ%³
     
3URVWčMRY
     
7ĜLQHF
     
9DODãVNp0H]LĜtþt      
.DUYLQiÄ%³
     
06'/PODGätGRURVW
22. kolo: 9DODäVNp0H]Lĝtÿt²9tWNRYLFH  
:RR &KDQJ\RRQ .RVWHODQVNê )LOLS 3URVWčMRY
² 6LJPD 2ORPRXF Å%´    Klimeš Adam,
8þHĖ5DGHN,UFLJ'DQLHO.UiVD5RPDQ±6HHKRI
0D[LP 6DĖiN -DURVODY 9\KOtGDO -DNXE )DELiQHN
-DNXE +ĜLYQiþ -DQ +DGHã 0DWČM %ODQVNR ²
7ĝLQHF  [âWČSiQHN)LOLSġRXSHN-DNXE
/täHė²%DQtN2VWUDYDÅ%´  $XMHVNê)LOLS
±[+ROXE'HQLV5HKZDOG$GDP'LO3HWUýHUYLQND
'DO\QâLOiN-DQ2SDYD².URPčĝtæ   2x
äLGHN )UDQWLãHN )UëGHN0tVWHN ² .DUYLQi Å%´
  0RNURã2QGĜHM%URMDþ'RPLQLN0DUFLĖD
Jan, Siedlok Marek, Michailidis Nikolas (vl.) - Malina
%RUHN +OXÿtQ ² =EURMRYND %UQR Å%´   
.RYDOD 7RPiã 'RVWiO -DNXE ± [ 3UiJU 2OGĜLFK
5\ãDYê0DWČM=OtQÅ%´6ORYiFNRÅ%´  
0DQGLQHF)LOLS YO âOHFKWD'DYLG
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³    
 2SDYD
    
 =EURMRYND%UQRÄ%³    
 6ORYiFNRÄ%³
    
 3URVWčMRY
    
 )UêGHN0tVWHN     
 9tWNRYLFH
    
 .URPČĜtå
     
+OXþtQ
     
=OtQÄ%³
     
/tãHĖ
     
7ĜLQHF
     
.DUYLQiÄ%³
     
%ODQVNR
     
9DODãVNp0H]LĜtþt      
5(/$;&(17580*Ð/
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PROSTĚJOV Až poslední dubnovou sobotu odstartovala jarní část
2. okresní ligy v malé kopané ČUS
Prostějovska 2018/2019. Dva týdny
předtím totiž odvetný výkop této soutěže odložilo nepříznivé počasí, které
už tentokrát netropilo neplechu. A na
hřištích ve Víceměřicích i Čehovicích
se tudíž mohlo naplno bojovat.
Svou dosavadní hegemonii opět potvrdil

vedoucí tým SK Dřevnovice, který porazil třetí FC Juniors Semos Hluchov 4:2 i
sedmé Béky Sokol 2 Prostějov 6:2 a sezónou nadále prochází bez jediné bodové ztráty vstříc suverénnímu průniku do
první ligy. O druhé postupové místo zuří
vyrovnaný boj mezi zmíněnými Juniory
a kolektivem Dřeváci Čehovice/Hluchov, jenž zatím zůstal na stříbrném stupínku s náskokem tří bodů. (kopa,son)

2.5(61©/,*$08lµ
5. KOLO
Hřiště Víceměřice: SK Mexiko Víceměřice – Béci Sokol 2 Prostějov 6:1, SK
Dřevnovice - FC Juniors Semos Hluchov 4:2, Dřevnovice – Béci PV 6:2, Víceměřice - J. Hluchov 3:7.
Hřiště Čehovice: FC Zavadilka Prostějov - TTCE Klopotovice 4:4, Dřeváci Čehovice/Hluchov - Zavadilka PV 1:4, TJ Ohrozim – Klopotovice 4:5, Čehovice/
Hluchov – Ohrozim 3:0.
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Jiří Vrba, který festivalem tradičně
provází. Činí tak ve společnosti půvabných dívek, jimž se dostalo přezdívky „vrbičky“, snad proto, že jsou
už na první pohled mladé i ohebné.
Diváky i odbornou porotu následně přivítal tamní starosta Jan
Vrána. „Němčice v těchto dnech jen

3x foto: Martin Zaoral

že nakonec on sám musí „v zájmu
veřejného blaha“ a pro své volební
vítězství podstoupit nejvyšší oběť
a… oženit se. „Na to, že to měla být
komedie, jsem se zrovna moc nezasmála. Děj poměrně dlouho plynul
příliš pozvolna a rozjelo se to až v samém závěru. Pokud bych měla něco
ocenit, pak to byl výkon představitele hlavní role, kterého bylo všude
plno. Ovšem i na ostatních hercích
bylo vidět, že mají divadlo skutečně
rádi,“ zhodnotila jedna z divaček.
Po třech víkendových představeních lze v průběhu nadcházejícího
týdne zavítat na další šestici her a
čtyři pohádky. Vše zakončí příští
sobotu od 17:30 hodin slavnostní
vyhlášení výsledků. Po něm bude
jasné, které ze souborů postoupí
na národní přehlídku Krakonošův
divadelní podzim ve Vysoké nad
Jizerou či na festival Popelka v Rakovníku. Celý program festivalu
najdete na www.vecernikpv.cz.

Foto: Martin Zaoral
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„Vždy mě potěší, když můžu jet přednášet někam, kde to má smysl a předpokládám, že v místě jako Prostějov to
smysl má. Pro muzejní lektorku je příjemná změna mluvit před publikem,
které sem přišlo ve vlastním zájmu, a
nejste studenti, kteří si ten program
většinou nevyberou. V židovském
muzeu jsme tohle hodně zvyklí učit,
protože se to hodí nejen do dějepisu,
ale i občanské výchovy a do základů
společenských věd. Přednáška je rozdělena do třech bloků. Základy judaismu, tradice a zvyky spojené s obřady
– obřízka, bar micva, svatba a pohřeb,“
začala přednášku Táňa Klementová.
Posluchači tak měli možnost seznámit
se s životem žida a vším, co k tomu

Nikola FILIPENSKÁ

„Kolik Zlatých slavíků získala Hana Zagorová?“ zněla za a) devět.
Vstupenky získávají: Zuzana OŠŤÁDALOVÁ, Prostějov * Hana
CHROUMALOVÁ, Prostějov * Miroslav POLÁK, Prostějov * Břetislav KRAMEL, Podivice
Na výherce čeká u vchodu do „Kaska“ po nahlášení jména a prokázání se totožnosti volný vstup.

6SU½YQ½RGSRYÈËQDVRXWÈzQÉRW½]NX

Již DNES, tj. v pondělí 29. dubna, proběhne ve Společenském domě
v Prostějova galakoncert v podání dvou legendárních hvězd. Od
19:00 hodin vám po boku skupiny Boom!Band Jiřího Dvořáka zazpívají HANA ZAGOROVÁ a PETR REZEK! Akci pořádá MAMUT
AGENCY a díky Večerníku jste měli šanci být u toho ZADARMO!
Stačilo správně odpovědět na položenou otázku, kterou jste mohli
najít na www.vecernikpv.cz. Všechny úspěšné respondenty jsme
zařadili do slosování a čtveřice z vás se může nyní těšit z VOLNÉ
VSTUPENKY!

VYHRÁLI JSTE LÍSTKY
NA KONCERT
O
HANY ZAGOROVÉ
ARM
ZAD
A PETRA REZKA?

PROSTĚJOV Ve čtvrtek 11. března proběhla v prostějovském muzeu přednáška Táni Klementové z
Oddělení pro vzdělávání a kulturu v Brně, pobočky Židovského
muzea v Praze. Ta se konala ve
spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém a byla doplněna i
ukázkou předmětů náležejících k
židovské tradici a velkým množstvím obrazového materiálu. Zájem projevila pouze desítka lidí.
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DOBROMILICE Jezdili jsme v tom
všichni, ale jen málokdo si už pamatuje, jak to tenkrát vypadalo. Řeč je
o dětských kočárcích. Jejich výstavu
můžete ještě v tomto týdnu vidět v Regionálním muzeu v Dobromilicích.
Výstava kočárků je průřezem vývoje kočárků. Nejstarší kousek pochází z roku
1887 a nejmladší je z roku 1989. Sbírku
muzeu zapůjčila Lenka Křístková z Uničova. „Expozice v muzeu představuje
pouze část sbírky paní Křístkové, která
11. května 2019 bude otevírat vlastní
muzeum kočárků. Bude to v obci Plinkout u Dlouhé Loučky,“ prozradila nám
Denisa Zatloukalová, správkyně Regionálního muzea v Dobromilicích. Lenka
Křístková kočárky nejen sbírá, ale také
sama renovuje. „To je vidět i na výstavě,
kde jsou k některým exponátům přiloženy fotografie ukazující stav předmětů
před opravou. Každý návštěvník může
sám na vlastní oči posoudit, jak se renovace povedla,“ upozornila Denisa
Zatloukalová.
Výstava je v muzeu k vidění do 5. května 2019 a je otevřena každou neděli
od 15:00 do 17:00 hodin. V týdnu pak
každé úterý a čtvrtek od 14:00 do 16:30
hodin.
(mls)
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PROSTĚJOV Každoročně konec
dubna patří zahajovacímu koncertu
hudebního festivalu Prostějovské
dny hudby a letos se uskuteční již
27. ročník. Společné pro všechny
ročníky je myšlenka propojit všechny generace, tedy představit žáky a
studenty, kteří se učí hrát na nástroj
na Zušce, dále studenty konzervatoří či vysokých uměleckých škol,
začínající umělce a každoročně ozdobou festivalu bývají i renomovaní
umělci. Letošní ročník je ku příkladu ozvláštněn hudebníky z Vídně,
Itálie a USA. V širokém spektru
koncertů si určitě posluchači najdou svůj žánr, který rádi poslouchají. Na jaké interprety a ansámbly
se tedy můžeme letos těšit?
Festival odstartuje dnes, tj. v pondělí
29. dubna. ZAHAJOVACÍ KONCERT k 150. výročí založení ženské-

ho pěveckého sboru Vlastimila. Písněmi jim přijdou poblahopřát sbory
Orlice, a pěvecké sbory naší školy.
Slavnostní okamžik nastane v 19:00
hodin v přednáškovém sále Národního domu.
Začátek května bude patřit dětem.
Tento čtvrtek hostí sál Městského
divadla od 9:00 a 11:00 hodin představení DĚTI DĚTEM a v 17:00 hodin se uskuteční ABSOLVENTSKÝ
KONCERT žáků ZUŠ V. Ambrose v
jejich sálu.
CHRÁMOVÝ KONCERT je na
programu příští úterý 7. května v kostele sv. Petra a Pavla od 17:00 hodin a
v sobotu 11. května dojde na VEČER
NEJEN S OPERETOU XIV, který
bude hostit přednáškový sál Národního domu.
Zahraniční hosty bude zastupovat
KOMORNÍ DUO z jižní Itálie - Guitr4mation z Vídně, Olga Vinokur z
USA. Konkrétně přijede sopranistka
Tiziana Guaglianone a klavíristka Paola Volpe. Jejich interpretační umění
si můžete vyslechnout 14. května od
18:00 hodin v sále ZUŠ. O den později dojde v „zušce“ od 18:00 hodin
na KONCERT UČITELŮ a ve čtvrtek 16. května na koncert italských
a prostějovských žáků pod názvem
HUDEBNÍ VARIACE. Jeho první
tóny zazní v 17:00 hodin.
Prostějovské publikum má mimořádnou šanci si poslechnout kytarový
kvartet z Vídně s názvem GUITAR4MATION. Ansámbl má sídlo ve
Vídni, ale muzikanti jsou i z Polska a
České republiky. Jsem ráda, že se nám
v jejich přeplněném koncertním programu podařilo najít i termín pro Prostějov 20. května, 18:00 hodin opět v
přednáškovém sále Národního domu.

Milovníky klavírní interpretace bych
ráda pozvala na klavíristku z USA
OLGU VINOKUR, jejíž nahrávky
American Record Guide hodnotí jako
jedny z vrcholných interpretací za posledních 75 let. Koncert se uskuteční v
sále školy 23. května od 18:00 hodin.
Festival zakončí 24. května OPEN
AIR koncert Dechového orchestru ZUŠ na náměstí T.G.Masaryka
v Prostějově.
„Pořadatelé připravili celkem jedenáct koncertů na různých místech
Prostějova, takže si každý přijde na
své. Každoročně nad festivalem přebírá záštitu primátor města Prostějova a finančně jej podporuje statutární
město Prostějov, za což mu patří velký
dík. Přejeme vám pěkné jaro s koncerty v rámci festivalu Prostějovské
dny hudby,“ vzkazuje ředitelství ZUŠ
Vladimíra Ambrose Prostějov. (pk)
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patří. Mohli se seznámit s židovskou
modlitbou, židovskou biblí Tóra, oblečením, které židé nosí. Jeden z nejznámějších úryvků modlitby je: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin
jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou
svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v
srdci. Budeš je vštěpovat svým synům
a budeš o nich rozmlouvat, když budeš
sedět doma nebo půjdeš cestou, když
budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je
jako znamení na ruku a budeš je mít
jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš
je také na veřeje svého domu a na své
brány.“
Přednáška byla více než zajímavá, poodhalila například obřad obřízky, svatby nebo třeba pohřbu...

Z VÝSTAVY
-MJNOîEJQ<I½HJCGDKJUI<OÜD?JQNF½
tradice a zvyky 9'REURPLOLFtFKMVRXNYLGĚQtKLVWRULFNpNRÿiUN\

se v této funkci cítí skutečně jako
ryba ve vodě.
Do sálu místního kina Oko si na
zahajovací představení našla cestu
zhruba šedesátka diváků, kteří mohli
sledovat představení hned čtrnácti
ochotníků ze Stonařova doprovázených navíc harmonikářem. Všichni
společně hráli a zpívali ve veselohře
Václava Štecha o tajné sňatkové kanceláři, již organizuje všehoschopný
ředitel realitní společnosti. Kromě
prodávání nemovitostí a pletichaření se tento muž angažuje i v politice,
přičemž se netají ambicemi stát se
po volbách novým starostou Prahy.
„Já mám blbce rád. Čím víc blbců,
tím více lidí může chytrý využívat,“
liboval si nepříliš charakterní hrdina příběhu, jehož jedinou slabinou
na přímé cestě k úspěchu byla jeho
vlastní dcera, která se zamilovala do
zchudlého šlechtice.
Jejich láska zkomplikuje podnikateli
cestu k vítězství ve volbách natolik,
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kvetou, nádherně rozkvetlé záhony
jsme obdivovali na náměstí i na sídlišti. A jsme rádi, že s jarem přichází
do našeho města také ochotnické divadlo,“ radovala se Ivana Dvořáková.
Bývalá starostka na sebe pro letošek
vzala nepříliš vděčnou roli ředitelky
celé přehlídky, přesto bylo vidět, že

jak zaačal haanáckký diivaddelnní máj 20199...

Festival lásky k divadlu. Tak by se
dal přejmenovat Hanácký divadelní
máj. Přehlídka amatérských divadelních souborů se každoročně koná v
Němčicích nad Hanou. „Za uplynulý rok se mi dvakrát okotily samice,
pak byly volby a už jsme zase tady,“
shrnul uplynulou sobotu lapidárně
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pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Pondělí 29. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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kultura v Prostějově a okolí...

NĚMČICE NAD HANOU„Pro nás je divadlo vše, oč běží,“ zpívalo čtrnáct ochotníků ze Stonařova
v historických kostýmech, v nichž právě sehráli hru Deskový statek aneb seznamte se! Stalo se
tak uplynulou sobotu na úplný závěr zahajovacího představení Hanáckého divadelního máje
na pódiu kina Oko v Němčicích nad Hanou. V oněch slovech bylo zakleto upřímné vyznání
lidí, kteří divadlem skutečně žijí a jsou ochotni mu mnohé obětovat. Právě takoví se budou v
Němčicích scházet po celý následující týden. Večerník se zajel podívat na otevírací představení, a neprohloupil.
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se slyšet hlavní trenér vékáčka Lubomír Petráš. „Z mého
pohledu je to přímo extra úspěch! Vzhledem k tomu,
jaké jsme měly během celého ročníku problémy, že nás
provázely dost velké herní výkyvy i propady výkonnosti
a chvílemi to vypadalo, že vůbec nebudeme mít ani na
medaili, je dvojí postup do finále vynikající,“ zdůraznila
kapitánka prostějovského týmu Helena Horká. (son)

momeenttky z medailoovéhho cerem
moniáálu.... 4x foto: Marek Sonnevend

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

OLOMOUC Když prohrajete poslední utkání sezóny ve finále, vždycky se ve vás logicky mísí různé pocity. Zklamání z rozhodující porážky,
radost z dobytí cenného kovu, další
konkrétní nuance. Půl hodiny po stříbrném dekorování za druhou pozici
v ženské extralize jsme zkusili rozklíčovat, jaké rozpoložení převládlo
v nitru hlavního trenéra prostějovských volejbalistek Lubomíra Petráše
(na snímku).

ši za vyrovnanější finále, ale za daných
okolností jsme na jednoznačně lepšího
soupeře prostě neměli, což je potřeba
uznat. Už během celého ročníku se
ukazovalo, co reálně je a není v našich
letošních silách se stávajícím hráčským
kádrem. Jako důkaz slouží zmíněná
bilance s Duklou, ani jeden skalp suverénní Olomouce či spousta vyrovnaných tiebreakových bitev proti dalším
extraligovým soupeřům od Olympu
Praha přes Šelmy Brno a Přerov až ke
Královu Poli. Že jsme tyhle protivníky
nedokázali opakovaně porážet jasnějším
způsobem, to o něčem svědčilo. A tím
víc si vážím, že holky nikdy nic nevzdaly,
pořád bojovaly a nakonec výsledkově
dosáhly maxima, co objektivně mohly.“
ƔƔ Z mého pohledu šlo o nadmíru
vyčerpávající sezónu, po všech stránkách. Souhlasíte?
„Jasně, obrovsky náročná skutečně byla.
A ještě těžší tím, že ačkoliv síla našeho
týmu šla oproti deseti předchozím zlatým letům výrazně dolů, stále k nám
všichni přistupovali jako k mnohonásobným mistrům republiky. Chtěli si na
šampióna vyšlápnout, a když viděli, nakolik jsme zranitelní, šli do nás ještě víc.
Také proto jsme se ve většině utkání víc
nebo míň trápili, hladká vítězství by se
dala spočítat snad na prstech jedné ruky.
Ale přes veškeré peripetie jsme společně
coby jeden mančaft problémy zvládli až
k zisku dvou stříbrných medailí, což já
osobně považuju za velký úspěch.“
ƔƔ Vy osobně jste po dekádě asistování Miroslavu Čadovi povýšil do
role prvního kormidelníka. Zřejmě
šlo o podstatný rozdíl, že?
„Přesně tak. Deset let jsem v Prostějově
s trochou nadsázky vegetoval a teď bylo
nutné jít s vlastní kůží na trh. (smích)

F÷MQXCNVÚOWVTGPÆT2GVT¾w

Role hlavního trenéra se s asistentem
nedá absolutně srovnávat, veškerá
zodpovědnost včetně tlaku jde za prvním koučem a právě on za všechno nese
plnou váhu. Ať se zrovna daří, nebo naopak. Musím říct, že pár prvních zápasů
ze začátku jsem se trochu rozkoukával, ale vzhledem k mé poměrně
dlouhé kariéře hlavního před
příchodem do VK jsem si znovu zvykl dostatečně rychle.“
ƔƔ Objevily se v průběhu
ročníku 2018/19 vyloženě
těžké momenty prověřující vaši psychickou odolnost?
„Je pravda, že jsme od samého úvodu sezóny nehráli
úplně podle představ. A jak
už jsem řekl, docela jsme
se někdy trápili, výkonnost
nebyla optimální. Já osobně jsem se však vždycky
snažil zůstávat co nejvíc
nad věcí, zachovat klid i nadhled, brát všechny věci reálně.
Nejdůležitější bylo věcně hledat příčiny
horší hry, slabších výkonů. A průběžně
s mančaftem pracovat na zlepšování,
snažit se vyladit formu na rozhodující
závěr. Což navzdory nepříjemným zraněním při čtvrtfinále vyšlo, první dvě
kola play-off jsme úspěšně zvládli. Holkám za to patří velká pochvala a obrovské poděkování, v klíčových chvílích se
semkly a společně bojovaly za Prostějov.
Za postup do finále extraligy i předtím
poháru jsme všichni strašně rádi.“
ƔƔ Budete pokračovat na postu
hlavního lodivoda vékáčka?
„Příští týden proběhne schůzka s vedením klubu, kde se oficiálně dozvíme
celou další oddílovou strategii včetně
personálního obsazení u ženského
áčka i mládeže.“
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PROSTĚJOV Po těžkém roce, kdy
došlo k utažení opasků a tím také
ústupu z pozic, má po zisku stříbrných medailí dojít k novému snižování klubového rozpočtu. A i tentokrát dost výraznému. Tím pádem
odejde většina členek základní sestavy z uplynulé sezóny, družstvo ještě
víc omladí a pro soutěžní ročník
2019/2020 se obejde zřejmě bez

Jak Večerník zjistil, konkrétně jsou na
odchodu univerzálka, kapitánka i největší opora v jedné osobě Helena Horká (přestup do Šelem Brno), blokařka
Veronika Bezhandolska, smečařky

Marek SONNEVEND

jakýchkoliv hráčských hvězd. Proto
se asi stane výsledkovou realitou boj
o samotný postup do extraligového
play-off mezi osmičku nejlepších
družstev.

Petra Kojdová (obě buď do zahraničí,
nebo do jiného ligového celku) i Lucie
Polášková (definitivní konec kariéry)
a možná také dvojice smečařka Marie
Toufarová a blokařka Eva Rutarová.
Zůstat by naopak měly nahrávačky
Michaela Zatloukalová, Nicole Šmídová i Klára Dvořáčková, blokařka
Gabriela Kozmík, smečařky Lucie
Nová a Aneta Weidenthalerová, libero Tereza Slavíková a univerzální
plejerka Tereza Baláková. Tenhle

výčet je však samozřejmě bez záruky,
jedná se o podloženou spekulaci. Stejně jako v případě odhadu, že k některým korekturám možná dojde rovněž
v realizačním týmu prostějovských žen.
Nové posily prý obecně nebudou nijak
hvězdné, tím pádem se dá očekávat sice
nadmíru perspektivní, ovšem co do
herní kvality jen průměrný mančaft.
Volejbalový „A“-tým vékáčka tudíž nastoupí ještě mnohem střídmější cestu
než doteď.

Tak se dočkal. Kdo a čeho? Olomoucký volejbal svého dalšího mistrovského titulu z nejvyšší soutěže žen po dlouhých třiadvaceti letech.
Euforie celého tábora úpéčka byla po vytouženém zisku dlouho odpíraného zlata logicky
obrovská, zvlášť když se ve finále podařilo skolit
rivalský Prostějov, tedy mnohonásobného kata
vysokoškolaček z řady předchozích roků.
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OBRAZEM

Olomouc (son) - Dvě členky hráčského kádru volejbalistek UP Olomouc se po skončení této sezóny
rozhodly ukončit aktivní vrcholovou
kariéru. Jde o univerzálku Janu Napolitano Šenkovou a blokařku Nikol Sokolovou, za svobodna Sajdovou. „Nebude jednoduché to ustát, přece jen
volejbal hraju skoro třicet let. Proto šlo
o strašně těžké rozhodování, ale skoro
rok už pracuji na zkrácený úvazek, zaměstnání nechci opouštět a dál bych
to společně s hraním za Olomouc nezvládala. Končím hlavně kvůli dětem,“
vysvětlila šestatřicetiletá matadorka
Jana Napolitano mající dva malé syny
a přezdívaná Šena. „Když je skvělý
kolektiv a volejbal je dlouho součástí
vašeho života, tak je těžké udělat finální rozhodnutí. Věřím však, že už přišel
můj čas. A mám radost za zlatý konec,
loučení s titulem. Jen mě mrzí, že jsem
kvůli zranění kotníku nemohla zasáhnout do posledních utkání sezóny
a pomoct holkám na hřišti. Ale zranění
ke sportu patří,“ řekla vyrovnaně třicetiletá Nikol Sokolová, která v minulosti
nastupovala i za VK Prostějov.
Podle zákulisních informací čeká olomoucké družstvo řada dalších personálních změn. Na odchodu prý jsou
nahrávačka Katarína Dudová, blokařka
Veronika Trnková a univerzálka Gabriela Orvošová (obě do zahraničí) i smečařka Andrea Kossányiová (do Olympu Praha). Potvrdí se tyhle zvěsti?

Kariéru uzavøely
Napolitano i Sokolová

Prostějov (son) - Pouze na dva vítězné duely se tradičně hrála série o třetí
příčku ve volejbalové UNIQA extralize žen ČR 2018/19. A rozhodla se
právě ve dvou střetnutích, když Dukla
Liberec porazila Olymp Praha doma
i venku shodně 3:1. „Strašná euforie,
strašná radost. Už to bolelo a bylo velice těžké, zápasy přinášely mnohem
víc boje než herní kvality. Ale zvládli
jsme tři koncovky a máme vytouženou medaili. Cítíme naprosté vyčerpání i radost z bronzu,“ emotivně jásal
trenér Dukly Libor Gálík. „Strašně
moc jsme chtěli doma vyhrát, protože šlo o naše poslední domácí utkání,
ale bohužel se to nepovedlo. Některá
děvčata nastoupila nemocná pod léky
a rozhodlo, že soupeř byl lepší na servisu i v útoku,“ objektivně zhodnotil
kouč PVK Stanislav Mitáč.
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Obhájkyně trofeje podlehly favorizovaným rivalkám
0:3, 1:3 a 0:3, nezmohly se na větší odpor. Přesto si po
překonání okamžitého zklamání mohly právem užít radost z cenného úspěchu.
„Skončili jsme druzí v lize i poháru, což já osobně považuju za daných okolností a při současném rozložení sil
v českém ženském volejbalu za hodně úspěšné,“ nechal
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OLOMOUC VK Prostějov je vicemistrem a po
deseti zlatých letech visí hráčkám na krku stříbrné medaiel. Vzhledem k letošnímu složení
hráčského kádru i dost vysoké konkurenci
v soutěži jde o výborný výsledek, který ale trochu zastínila příliš jasně ztracená finálová série
s konkurenční Olomoucí.

pro Večerník
koučů a kormidelnic mladých kolektivů VK jich prý může hned několik
Marek
skončit, a to nejen v rámci úsporných
opatření. Bližší podrobnosti budou SONNEVEND
známy po schůzce zainteresovaných
plánované na tento týden.
(son) ƔƔPovažujete uplynulou sezónu nakonec za úspěšnou?
„Určitě ano. Už v zimě jsme se dostali
do finále Českého poháru, což byl náš
velký cíl. A byť jsme v jednorázovém
zápasu o trofej mohli favorizovanou
Olomouc ještě víc potrápit či teoreticVe čtvrtek 9. květ- ky i porazit, pohárového stříbra jsem
na 2019 od 16.00 si hodně cenil. Ještě víc si teď vážím
hodin ve velké druhého místa v ligové soutěži, ke ktetělocvičně
ZŠ rému jsme se tvrdě probojovali přes
Palackého Pros- těžké čtvrtfinále s Přerovem i nesmírtějov organizuje ně náročné semifinále proti Liberci.
náš volejbalový Ten měl s námi za celou sezónu včetně
klub výběr dívek ročníku narození přípravy jasně lepší vzájemnou bilanci,
2007 - 2009 do svého družstva mini- ale my jsme v rozhodující chvíli dokážákyň. Přijít mohou samozřejmě i na- zali tuhle nepřízeň zlomit a obrovskou
dané mladší dívky.
vůlí vydřít finálovou účast.“
Bližší informace: Barbora Korhoňo- ƔƔ Nekalí vaše dojmy hladce prová, tel.: 602 562 363,
hraná titulová série s Olomoucí?
email: barborakorhonova @seznam.cz. „Samozřejmě bych byl mnohem rad-

10. Sokol Šternberk
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7. KP Brno
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5. Šelmy Brno

4. Olymp Praha

3. Dukla Liberec
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1. UP Olomouc

KONEÈNÉ POØADÍ UNIQA
EXTRALIGY:

vací částí ligy jsme tedy procházeli s odřenýma ušima, což se ve finále projevilo. Na pořádné vzdorování suverénním
vítězkám nám asi nezbyly síly, zejména
mentální,“ analyzoval Petráš.
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Foto: Marek Sonnevend
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Teprve první finálovou sérii
UNIQA extraligy žen ČR prohrály prostějovské volejbalistky v klubové historii. Na konci
úvodní sezóny 2007/2008 vypadly v semifinále (právě s Olomoucí), následovalo deset vítězných sérií o mistrovský titul.
A až nyní premiérově ztracená.
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K tomu, aby byla čerstvě skončená sezóna 2018/2019 ze strany žen VK Prostějov
naprosto vynikající, chybělo jediné. Nadstavba v podobě vydařeného finále UNIQA
extraligy žen. Ne že by jej měly přímo senzačně vyhrát, to by se proti vysoce favorizované Olomouci rovnalo bez přehánění sportovnímu zázraku. Ale rozhodně mohly
v titulové sérii zanechat mnohem příznivější dojem, než jaký ve skutečnosti zanechaly.
Když si zlaté boje stručně zrekapitulujeme, tak v prvním i třetím vzájemném duelu venku vzdoroval tým vékáčka pouze během jediného setu ze tří, jinak výrazně zaostával.
A ve druhém střetnutí doma svůj pronikavější odpor rozšířil na dvě sady, tedy polovinu
mače. V jehož zbytku také nestačil. Dohromady urvaly Helena Horká a spol. jediné
dějství z deseti absolvovaných, což je bez ohledu na nepopiratelnou sílu úpéčka prostě
málo. Závěrečné bitvy tohoto soutěžního ročníku holt sesazeným mistryním republiky
nevyšly.
Přesto by se na jejich hlavy rozhodně neměla snášet žádná kritika, spíš právě naopak.
Zaslouží si uznání, pochvalu i dlouhý potlesk! Důvodů existuje celá řada, úplně nejpádnějším argumentem přitom jsou dosažené výsledky. Postoupit do finále Českého
poháru a rovněž ligové soutěže, což znamená dvojnásobně stříbrný zásah, je z objektivního hlediska nejvíc, co mohly Hanačky na tuzemské scéně letos dokázat.
Při srovnatelné kvalitě Liberce, známých přednostech Šelem Brno či rostoucí nebezpečnosti Olympu Praha a Přerova průběžně sílily obavy, aby obhájkyně titulu třeba
nezůstaly úplně bez extraligové medaile. Prostějovské bojovnice však přemohly jak
Zubřice, tak Duklu a své zasloužené místo na slunci právem vydřely. Herní krásy na téhle ubouchané cestě sice nenabídly takové množství, kolik by si jejich fanoušci asi přáli,
leč znáte to: na způsob se historie po nějaké době už neptá. Podstatná jsou fakta, čísla.
A dvakrát druhá příčka byla pro stávající družstvo VK paráda!

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Musíme zapomenout na hořkost z poslední prohry a radovat se ze druhého místa,
které je po celé sezóně super. Tentokrát byly v naší hře i světlé momenty, ale celkově
jsme na Olomouc tentokrát, v celé finálové sérii ani v letošním ročníku neměly. Moc
soupeřkám gratulujeme, hrály opravdu skvěle. A až nám vlastní úspěch dojde, tak
si ho taky s radostí užijeme. Za to, jak celá sezóna s tímhle naším týmem probíhala
a vypadala, nakonec klobouk dolů. Pokud vezmu naše vzájemné souboje z předchozího průběhu sezóny, nikdy to z naší strany nebyla žádná sláva. A finále tomu odpovídalo. Třeba loni Olomoučanky nás potrápily ve finálových bitvách docela hodně,
v létě se pak ještě posílily, jsou sehrané. Za své výkony zaslouží uznání. “
Helena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Závěrečné utkání sezóny sice prostějovské volejbalistky – na rozdíl od deseti minulých let – tentokrát prohrály, což
přineslo momentální smutek. Jakmile
však tahle bezprostřední emoce opadla, následovala ji postupem času stále
větší radost z extraligového stříbra.
Proto není divu, že to ve finále poražený tým pořádně rozjel při medailových
oslavách. Ty odstartovaly nedlouho
po autobusovém návratu z Olomouce
v prostějovském baru Plzeňka, kde se
sešel úplně celý mančaft – tedy všechny
hráčky společně se členy realizačního
týmu vékáčka.
Zprvu klidnější zábava se s přibývajícím časem dost rozproudila, a tak se
bouřlivější část osazenstva v pokročilejších nočních hodinách přesunula do
baru Cubano Casa Habana, kde to vždy
hodně žije. Tam už se pařilo na plné obrátky, ovšem bližší podrobnosti nebudeme z úcty k výsledkovému úspěchu
Hanaček zveřejňovat...
Obecně platilo to, co každoročně. Některé holky zvládly oslavy v pohodě
a bez následků, jiné se musely vypořádat s méně či více nepříjemnými dozvuky bujarého hýření. Což ale určitě
i tak stálo za to!

Slavilo se v Plzeòce,
pak ještì „na Kubì“

Z VÉKÁČKA 6,/1

ŽHAVÁ NOVINKA

Třetí finálový duel ve středeční Olomouci zahájila na
lavičce, ale brzy naskočila místo trápící se kapitánky
Heleny Horké. To znamená, že coby současná smečařka
bojovala Maruška na postu univerzálky, kde celou poslední sezónu vůbec nenastupovala. Přesto svůj záskok zvládla v rámci možností při trvale velkém
tlaku UP nadmíru solidně. S 11 dosaženými body se stala nejčastěji skórující členkou
týmu, úspěšnost útoku měla slušných 38 procent a přidala 2 vítězné bloky. Sama Toufarová se tak se soutěžním ročníkem 2018/19
rozloučila důstojným výkonem.

Marie TOUFAROVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Role rivalských táborů se otočily, o výsledku
ligového finále nevznikly žádné pochyby

Pondělí 29. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á
společnost
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čátku setů pod velký tlak, vždycky získala
větší náskok a my jsme se pak snažili dotahovat. A pokaždé marně, jedině v prostřední části druhého setu se nám dařilo
vyrovnaně držet krok. Jinak mělo domácí
družstvo hodně navrch ve všech herních
činnostech a naprosto přesvědčivě i zaslouženě dosáhlo rozhodujícího vítězství
v sérii. Soupeři k úspěchu samozřejmě
gratulujeme, titul mu patří plným právem,“ sympaticky i pravdivě uznal kouč
VK Lubomír Petráš.
Důvody dominance úpéčka nemusel
složitě hledat. „Olomoucký mančaft byl
už loni dost kvalitní a před touto sezónou navíc posílil svou soupisku o naše tři
předchozí opory Julču Kovářovou, Verču
Trnkovou i Andy Kossányiovou. S nimi
vytvořil velice široký kádr plný kvalitních
hráček, jež celý soutěžní ročník předváděly stabilně výborný volejbal. Měly jistou
přihrávku, skvělou obranu, dostatečně
úderný útok i hodně dobrý servis, navíc
perfektní mezihru. Tohle všechno se
projevilo ve finále, kdy se Olomouc pokaždé mohla opřít o několik bodových
tahounek. Jednou to byly Verča Trnková
s Kossy, podruhé zase vynikající Trnec
s Martinou Michalíkovou, dneska Gábina Orvošová s Veronikou Struškovou. Když zohledníme i perfektní práci
nahrávačky Šáry Kubínové společně se
super defenzivou Julči na liberu a celkovou kompaktností UP, na takovou
úroveň jsme prostě neměli,“ konstatoval Petráš.
Přesto si od svých svěřenkyň představoval v závěrečných bojích sezóny větší
odpor favoritkám. „My jsme chtěli Olomouc určitě víc potrápit a zahrát lepší
zápasy, jediný získaný set za celou finálovou sérii je málo. Hlavní důvody
vidím dva. Jednak zmíněnou kvalitu
úpéčka, a potom také naši chybějící
energii fyzickou i psychickou. Holky
hrozně vyšťavilo nesmírně náročné semifinále s Libercem, které se protáhlo
na maximálních pět utkání a my jsme
až do úplného konce tvrdě bojovali
o postup. Už předtím navíc bylo nutné
zvládnout rovněž velice těžké čtvrtfinále proti nebezpečnému Přerovu, kde
nás postihly zdravotní potíže. Vyřazo-

Kojdová, úřadujícím šampionkám
republiky tak stíhací jízdou svitla naděje zdramatizovat celý mač. Trvala
pár minut, než olomoucký kolektiv
spolehlivě zvládl koncovku od téměř
vyrovnaných cifer 21:20. Pomohly
mu vydřené maratonské výměny
včetně nevynucených chyb na druhé
straně sítě – 25:21 a 2:0.
Růžově oděná děvčata se snažila bojovat, nicméně dolů je dostávala jak vyšší
kvalita protivnic, tak vlastní zaváhání
různého druhu ve veškerých činnostech. Herně jistější Teplého svěřenkyně

Netrvalo dlouho a úpéčko znovu –
stejně jako v předchozích utkáních –
začalo diktovat dění na palubovce.
A opět s pomocí stejných zbraní: tlakem ze servisu na nejistou přihrávku
hostujících plejerek, které se pak logicky neprosazovaly přes pozornou obranu. Takovým způsobem narostl náskok
hodně rychle na 11:5, domácí družstvo
bylo jasně lepší. Zastavit velký nápor se
vékáčku podařilo až po prostřídání za
stavu 17:8, o chvíli později snížilo na
18:13. Jednalo se však pouze o krátký
záchvěv, neboť vzápětí favoritky zase
zabraly - 23:13. Naději ale dával
Petrášově partě povedený závěr
vstupní sady s dílčí korekcí – 25:18
a 1:0.
Jenže odstartovala druhá část a po
všech stránkách kompaktněji působící favoritky znova dominovaly.
Tentokrát se Prostějovanky zasekly při skóre 4:3, načež je soupeřky
několikrát drtivě zablokovaly - 9:3.
Potom se dění odvíjelo nadmíru
podobno prvnímu dějství, leč jen do
stavu 16:8. Za téhle zdánlivě rozhodnuté situace přišel obří nápor VK vyjádřený dvěma dlouhými bodovými
šňůrami na 18:17! Činila se zejména

další změnu tím, že jako nového šéftrenéra mládeže přivedlo zkušeného Aleše
Nováka známého z reprezentačních
výběrů ČR.
Společně s ním nastoupí ještě jedna
nová lodivodka, naopak ze stávajících

3:0

Marek SONNEVEND

OLOMOUC Olomoucké ženy neponechaly nic náhodě a zápas číslo
tři ve finálové sérii UNIQA extraligy ČR 2018/2019 změnily ve svou
spanilou jízdu za vytouženým mistrovským titulem po třiadvaceti
letech. Prostějovské volejbalistky
se už nezmohly na větší odpor,
podlehly hladce ve třech setech
a trochu smutně převzaly stříbrné
medaile. I druhé místo z nejvyšší
tuzemské soutěže je však po natolik
těžké sezóně výrazným úspěchem!

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

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 0:3

UP OL
VK PV

„Poslední finálový zápas byl jednoznačný a nemá smysl jej moc hodnotit.
Soupeř potvrdil svou dominanci v celém extraligovém ročníku i v Českém
poháru. Byl trošku jinde, co se týká všech herních činností i kombinací, skvěle
se mu podařilo stabilizovat družstvo. Pro nás je stříbro úspěch, předsezonní cíl
byla medaile. V semifinále jsme prokázali obrovskou touhu dostat se do finále
a v něm už nám možná chyběly fyzické, ale hlavně psychické síly.“

Lubomír PETRÁŠ - VK Prostìjov

„Kromě prostředku druhého setu, kdy jsme měli v hlavách zbytečně brzy konec
zápasu i série, to bylo utkání v naší režii. Moc děkuji holkám za jejich práci během
celé sezóny, vybojované trofeje si opravdu zasloužily.“

-LÔÉ7(3/¹– UP Olomouc

NA
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neochvějně směřovaly k titulovému triumfu (5:3, 9:5, 11:6), skórersky je táhla
především úderná Orvošová. A když
díky podání Kubínové utekly z 11:8 na
14:8, už se střetnutí blížilo k vyvrcholení. Jež také zanedlouho nastalo. Definitivně zlomový byl další odskok v trvání
pěti výměn za sebou (z 14:10 na 19:10),
mančaft VK už vůbec nedokázal vzdorovat. A rozjeté ženy z hanácké metropole mohly před fanoušky zaplněným
bouřícím hledištěm slavit – 25:14 a 3:0!
Statistiky z utkání a ostatní výsledky najdete na straně 26

Finále 3:)DYRUL]RYDQëWëP83VLWREH]SHÿQĚSRKOtGDO
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asistenta v áčku dospělých. Tenhle model
se ale moc neosvědčil, alespoň výsledkově.
Kadetky skončily v extralize osmé, juniorky dokonce až poslední dvanácté
a sestoupily do první ligy. I proto se
prostějovské vedení rozhodlo provést

stane jen u toho, neboť značné změny
nastanou také u klubové mládeže.
Loni ve vékáčku po dlouhých letech skončil ostřílený šéftrenér mládežnických složek Jaroslav Matěj, po němž funkci převzal
mladý Lukáš Miček, který zároveň dělal

9(/.e=0ă1<7eæ80/É'(æ(

PROSTĚJOV Jak Večerník informuje na jiném místě dnešního vydání,
ženský „A“-tým VK Prostějov potkají
během nadcházejících týdnů a měsíců výrazné personální korektury.
V rámci hanáckého oddílu však nezů-

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2018/2019

Sesazené šampionky republiky chtěly ve
vzájemném souboji číslo tři nastupující
mistryně ještě co nejvíc potrápit, pokud
je přímo neporazit a tím zrušit nachystané oslavy. Středeční mač ale ukázal, že
takové myšlenky nebyly reálné. Silný výběr úpéčka měl totiž celý průběh neustále
pod kontrolou. Úvodní sadu takřka bez
problémů, ve druhé znejistěl pouze při
dotažení hostů z 16:8 na 18:17. Od stavu
21:20 až do úplného konce jasné partie
pak již nebylo absolutně co řešit a rozjetý
vysokoškolský soubor kraloval s cílovou
zastávkou v triumfálním cíli.
„Tohle utkání kopírovalo svým vývojem
obě předchozí finálová, hlavně to první.
Olomouc nás opět dostávala hned od za-

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

OLOMOUC Volejbalistky VK Prostějov uzavřely UNIQA extraligu žen ČR 2018/2019 hladce prohraným třetím duelem finálové
série v Olomouci. Jak tohle závěrečné střetnutí, tak celé titulové
derby jednoznačně ukázalo, že zlato je ve správných rukách nejlepšího týmu soutěže, kterým byl bez debat výběr pod hlavičkou
Univerzity Palackého. Stejně jako stříbro zaslouženě patří prostějovskému vékáčku za to, jakým způsobem vybojoval svůj postup
velenáročným play-off nejvyšší tuzemské soutěže.
interiéru takto krásné památky,“ přivítal všechny Marek Moudrý, ředitel
SOŠPO Prostějov. Fundovaně pak
historii objektu představily dvě její
studentky. „Zakladatelkou kláštera
Milosrdných bratří byla kněžna Marie Anna z Lichtenštejna, impulzem
se stalo zázračné uzdravení jejího
syna. Z roku 1727 pochází zakládací listina“ uvedla například jedna
z nich.
Samotná prohlídka umožnila pohled do refektáře, kde se dříve nacházely rentgeny, k vidění byla bývalá lékárna. Program završil koncert
místního varhaníka Ondřeje Muchy.
Představil krásy evropské varhanní
hudby ozvláštněné houslovým doprovodem.
V rámci třetí části projektu BRÁNY
PAMÁTEK DOKOŘÁN bylo otevřeno několik kostelů a kaplí umožňujících nahlédnutí do prostor, kam
v Drozdovicích a kapli sv. Andělů
strážných.
„Kaple byla vysvěcena roku 1934,
oltář je ze dřeva ručně vyřezávaný
a zdobený. Měla opravdu krušnou

2TQJNÊFMWDÚXCNÆJQMN¾wVGTPÊJQMQUVGNCUX,CPC0GRQOWEMÆJQX2TQUV÷LQX÷UKX\CNC
PCUVCTQUVX\CNC5VąGFPÊQFDQTP¾wMQNCRQFPKM¾PÊCQDEJQFW (QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾

se jinak člověk nedostane. Jednalo
se o nejznámější prostějovský kostel
Povýšení sv. Kříže, kostel sv. Petra
a Pavla ve Wolkerově ulici, kostel
sv. Cyrila a Metoděje, kapli sv. Anny

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

minulost, hlavně za minulého režimu, kdy bala několikrát zbouraná.
Ovšem na poslední chvíli se vždy
někdo našel, kdo kapli zachránil
a nedovolil její srovnání se zemí. Je

to taková zázračná kaple. I když měla
namále, vždycky se z toho nakonec
dostala,“ prozradila Večerníku o kapli sv. Anny v Drozdovicích bývalá
profesorka Eva Starčíková.

-QOGPVQXCPQWRTQJNÊFMWUKPGPGEJCNQWLÊVJPGFP÷MQNKMFGUÊVGMNKFÊ
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BYLI JSME
U TOHO

„Co je podle jedné z písní skupiny Horkýže Slíže pro kapelu důležité?“ zněla za b) Silný refrén.
Dvě vstupenky získávají: Zuzana VRÁNOVÁ, Němčice na Hané
* Jan MOŤKA, Hvozd * Jiří GOREC, Prostějov * Andrea PIŇOSOVÁ,
Plumlov * Irena ŠEBELOVÁ, Vyškov
Lístky si výherci mohou vyzvednout v redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v ulici Vápenice 19, Prostějov.

Správná odpovìï na otázku ze 2. kola

Již zítra, tj. 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 jste měli
šanci být u toho ZADARMO!
Jestliže jste ale správně odpověděli na položenou otázku z naší
soutěže, mohlo se hned deset z vás těšit ze 2 kusů VOLNÝCH
VSTUPENEK. Ve druhém kole jsme losovali kvintet výherců.

O
ARM
ZAD

vel Makový, majitel pohřební služby a hlavní organizátor tradičního
stavění májky v Drozdovicích. Jako
vždy nemohla v koruně májky chybět láhev plná slivovice. Ne vždy se
ji ale při kácení koncem května podařilo drozdovickým nadšencům
zachránit. „Tentokrát ji nerozflákáme, na to dám krk! Jsem si stoprocentně jistý, že při kácení dáme
maximální pozor, aby se láhev nerozbila. Učinili jsme totiž bezpečnostní opatření. Jaké, to si necháme
zatím pro sebe,“ odtušil s úsměvem
Pavel Makový.

VYHRÁLI JSTE LÍSTKY
NA ČARODĚJNICE
S HORKÝŽE SLÍŽE

Přesto se na trávníku u drozdovické
kapličky sešla desítka nejvěrnějších
z místního spolku v čele s hlavním
organizátorem akce Pavlem Makovým. „Hrstka spolehlivých dobrovolníků z našeho spolku se nakonec
opravdu sešla, abychom společně
uspořádali již devátý ročník stavění
májky v Drozdovicích. Tradice tedy
byla naštěstí zachována, měl jsem
z toho ale původně obavy. Je nás totiž čím dál tím méně. Ovšem věřím,
že jubilejní desátý ročník této nádherné akce proběhne s větší slávou
a také že se lépe vyvede počasí,“ řekl
v sobotu dopoledne Večerníku Pa-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jediná májka v Prostějově už od sobotního dopoledne stojí. Spolek za obnovu starých
zvyků v Drozdovicích ji u místní kapličky vztyčil již podeváté
v řadě. Letos se však tato již tradiční místní slavnost konala v komornějším duchu, doprovodnému programu a veselici zabránilo
nepříznivé počasí.

mezi 11:00 a 11:20 hodinou v parku
u lázní, následně se v 11:30 hodin
vydáme na průvod městem a cca po
půlhodině budou následovat vystoupení škol a krátké rozhovory s kandidáty na krále Majáles, předpokládaná
délka je 60 až 90 minut,“ upřesňují.
Poté bude následovat pauza na oběd
a ve 14:30 hodin na náměstí T. G.
Masaryka už očekávané vyhlášení
krále Majáles 2019. Cruella de Vil
z Gymnázia Jiřího Wolkera v roce
2016, Albert Einstein taktéž z GJW
v roce 2017, Ježíš z Cyrilometodějského gymnázia v roce 2018 – tito
všichni se v posledních letech stali
králi prostějovského Majáles. Kdo jím

bude letos, se necháme překvapit…
Pro účastníky je důležité vědět, že
pokud budou využívat při svém vystoupení reprodukovanou hudbu, je
nutné ji co nejdříve zaslat na e-mail
prostejovskymajales@gmail.com.
Hudbu z CD v den Majáles totiž nebude možné z technických důvodů
přehrát. Pokud by měl kdokoliv jakékoliv otázky, zašlete je na stejnou
adresu.
Jako každý rok bude i letos v kavárně
Prostor připravena od 21:00 hodin
afterparty. Na ní bude hrát diskžokej
Váňa pecky ze sedmdesátek, osmdesátek, devadesátek i z počátku nového
milénia.
(tem)

Letos se Taneční čaje uskutečnily
vždy v neděli 31. března, 7. dubna
a 14. dubna, poslední z nich můžete
navštívit v neděli 5. května. „Na přípravě oblíbené akce se opět podílelo
Zdravé město Prostějov ve spolupráci
s Okrašlovacím spolkem a Národním
domem. Jde o příjemné zastavení
v uspěchané době, kdy je třeba také
trochu relaxovat,“ uvedla politička
Zdravého města a náměstkyně pri-

velké oblibě. Proto, pokud se na odpoledne vypravíte, měli byste přijít včas,
abyste si stihli zabrat místa!
K poslechu bude jako tradičně hrát kapela Romantica band Romana „Pytlíka“ Doležela. Hudebníci i organizátoři
vzkazují: „Ten, kdo tančí a kdo zpívá,
ten se nudou neuzívá!“ Proto ať jste
staří, nebo mladí, máte rádi tanec, nebo
alespoň hudbu, neměli byste si poslední
taneční odpoledne nechat ujít! (tem)

➢

ZE STRANY 25
PROSTĚJOV Uplynulou sobotu 27. dubna se v prostoru vedle
muzea na náměstí T. G. Masaryka
konal tradiční Den Země. Ekojarmark nabídl každému něco, prezentovalo sa také Statutární město
Prostějov. A organizátoři byli spokojeni nejen se zájmem o akci, ale
celkově o přírodu vůbec.
„Připravili jsme pro návštěvníky informační panely o tom, co všechno
se město Prostějov snaží dělat pro
zlepšení životního prostředí a celkově života ve městě. Řadu věcí jsme si
zvykli brát jako samozřejmost, a tak
není na škodu občas připomenout, že
zlepšit život a životní prostředí může

ve městě každý z nás i sám za sebe.
Město by mu k tomu však mělo vytvořit vhodné podmínky,“ poznamenala Milada Sokolová, náměstkyně
prostějovského primátora.
A tak děti zaujatě sledovaly nejrůznější
ukázky a zajímavosti z přírody, projet
se mohli na koních, připraveno bylo
malování na obličej, řada z nich se zapojilo do ekologicky laděných aktivit.
Dospělí se pak zaposlouchali do hitů
skupiny Něcomezi, ochutnávali zdravé
potraviny či vybírali zboží na stáncích.
Celkově panovala příemná atmosféra,
lidé neskrývali patřičnou zvídavost.
A to v době, kdy záchrana přírody
a vůbec péče o životní prostředí jsou
čím dál tím složitější. „Na přípravách
letošního Dne Země jsme si dali

opravdu záležet a mám pocit, že rozsah a účast jednotlivých vystavovatelů
jsou rok od roku vyšší. Z toho mám
pochopitelně radost,“ svěřila se Večerníku Eva Zatloukalová, předsedkyně
ČSOP, Regionálního sdružení IRIS
Prostějov.
Tradiční osvětová akce u příležitosti
oslav Dne Země byla opět nerozlučně spojena s ekojarmarkem. „Nechybí zde ukázka lidových řemesel,
aktivity pro děti i dospělé, ochutnávka fair trade kávy a pokrmů z biopotravin, bezlepkové potraviny, pletení
z proutí, jsou tu kováři, dravci a sovy

vystavované pracovníky Záchranné
stanice v Němčicích nad Hanou,“
prozradila další aktivity Zatloukalová. „Jen kdyby to počasí nám trošku
přálo a přišlo ještě víc lidí,“ posteskla
si nad zamračenou oblohou.
Během sobotního dopoledne proběhly také ukázky žonglování,
s břišními tanci vystoupila Jahanara,
zejména děti potěšilo maňáskové
divadlo Sluníčkov nebo si hosté akce
mohli zatančit zumbu s Darinou.
Povedený den se návštěvníkům líbil,
teď jen aby to se záchrannou přírody
myslel každý vážně...
(mik, pk)
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mátora Prostějova Alena Rašková.
Akci pořádá také zmíněný Okrašlovací
spolek města Prostějova, který ji organizuje už několik let. „Máme radost, že
se čaje ujaly a mají takovou návštěvnost.
Záměr vlastně vycházel z oživení tradice let minulých,“ uvedla předsedkyně
Okrašlovacího spolku a náměstkyně
primátora Milada Sokolová. Tradice nedělních tanců byla totiž po desetiletích
obnovena v roce 2011 a nyní se již těší

d.KFÆOCLÊMRąÊTQF÷éÊOF¾NNGRwÊX\VCJqRQEJXCNQXCNCUK

PROSTĚJOV Taneční čaje se už
staly v Prostějově tradicí, při níž
se vždy v neděli schází zájemci o tanec a zpěv. Jako pokaždé
i tentokrát se dýchánky konají
v jarních dnech čtyřikrát, přitom
poslední bude probíhat v restauraci Národního domu tuto neděli
5. května od 16:00 hodin. Přijďte
si taneční odpoledne naposledy
užít!

7$1(Ġ1ÌĠ$-(]DNRQġXMt

„Letos slivovici nerozflákáme,“
je si jistý Pavel Makový

PROSTĚJOV Velkolepý prostějovský Majáles se bude konat už
zítra, tj. v úterý 30. dubna. Jako
každý rok zažijete průvod originálních masek, vystoupení jednotlivých škol a vyhlášení krále Majáles.
Chybět samozřejmě nebude ani
večerní afterparty. Stejně jako loni
se i letos bude na trasu vyrážet dřív,
tak ne že zaspíte!
Každoroční jarní studentský happening s průvodem masek, vyhlášením
0CFwGPEK \ FTQ\FQXKEMÆJQ URQNMW krále Majáles a spoustou dobré muziX\V[éKNKXUQDQVWFQRQNGFPGWOÊUVPÊ ky pořádá tradičně Gymnázium JiříMCRNKéM[LGFKPQWO¾LMWX2TQUV÷LQX÷ ho Wolkera a Divadlo Point. Tak jako
,KåRQFGX¾VÆXąCF÷
vloni i letos naplánovali organizátoři
2x foto: Michal Kadlec sraz o něco dříve. „Letos se sejdeme

/¾LMCX&TQ\FQXKEÊEJWåUVQLÊ Prostějovský MAJÁLES už v úterý

Akci pořádalo statutární město Prostějov jako člen Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
ve spolupráci se Střední odbornou
školou podnikání a obchodu, Prostějov, Městským divadlem v Prostějově, Muzeem a Galerií v Prostějově
a spolkem Hanácký Jeruzalém.
Duchovní program nabídl krátce
po poledni komentovanou prohlídku bývalého klášterního kostela sv.
Jana Nepomuckého v Prostějově.
„Jsem rád, že jste přišli poznat krásy

Vendula
PROVAZOVÁ
a
Nikola
FILIPENSKÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

PROSTĚJOV Třetí a poslední den z řady akcí věnovaných památkám v Prostějově nesl název BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN
- PROSTĚJOV DUCHOVNÍ a tentokrát lidem zpřístupnil zdejší
kostely a kaple. Sobotní program lákal na komentované prohlídky bývalého klášterního kostela sv. Jana Nepomuckého
a kláštera Milosrdných bratří, o který byl obzvlášť velký zájem.
K volným prohlídkám vybízelo i několik dalších kostelů a kaplí. Na závěr vydařeného dne zahrál místní varhaník Ondřej
Mucha několik evropských skladeb minulých století. U toho
všeho nemohl chybět ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Napotřetí lidé mohli navštívit kostely a kaple

OLOMOUC SLAVÍ ZLATO, PROSTĚJOV BRÁNY PAMÁTEK OTEVŘENY NAPOSLEDY

milujeme

servis pro ženy

Foto
a video

jubileum...
á
milujeme vecerník
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Jiří
SLEČKA

Momentálně sice panuje venku příjemné jarní počasí a sluníčko se doslova předvádí, ale při aprílové proměně
druhou dubnovou sobotu zrovna
teplo nebylo. Naopak zatažená obloha
a bujarý vítr komplikoval především
závěrečnou fázi celé proměny. To však
nikoho neodradilo, a tak s chutí jsme se
pustili do další změny image, která se
tentokrát týkala pětadvacetileté Pavlíny
Havlíčkové. Ta se přihlásila po vzoru
své maminky, jenž se stala vítězkou
březnového pokračování. „Mamince to
strašně slušelo, váš tým odvedl úžasnou
práci a moc bych si přála, aby mě také
někdo proměnil a já vypadala jinak.
Aby mi vůbec někdo poradil, co mi
sluší. Podstoupit takový den je, myslím,
sen mnohých z nás, tak třeba mi to vyjde,“ zněla slova z přihlášky. A vyšlo, stačilo opravdu nelenit, přihlásit se a projít
sítem dalších zájemkyň. „Jsem velice
ráda, že jste mě vybrali, už se moc těším. Neskrývám zvědavost, co se mnou
provedete,“ smála se ve chvíli, kdy se
radostnou novinu dozvěděla.
Celý proces aprílového dílu trval šest
hodin, během nichž jsme vybrali nové
outfity v RV FASHION, posléze skvělé brýle v Optice Wagner, o kosmetiku

a líčení se postaralo Studio H, vlasová
kouzla a čáry probíhaly ve Vlassalonu
a v neposlední řadě vše bylo podrobně
zachyceno kamerou a fotoaparátem Jiřího Slečky.
V pořadí čtyřiačtyřicátou proměnu
tvrdila příjemná atmosféra, hlavní
protagonistka se vůbec nebála, snad
jediné obavy vyvstaly po prohlášení
fotografa, že vítězce sluší zelená barva
ve vlasech, tak příhodná k Velikonocům. V tu chvíli byl vidět úlek a po
odhalení nové vizáže dokonce Pavlína
zkoumala v zrcadle vlasy, zda opravdu
nejsou zelené...
Nebyly. Nová vizáž naopak Pavle Havlíčkové slušela, když výrazně prokoukla, získala jiskru a sama se sebou
byla velice spokojená. „Tak to jsem
přesně potřebovala, děkuji,“ oddechla
si dubnová vítězka.
I tentokrát jsme vše znovu pečlivě
monitorovali, co nenajdete zde,
tudíž uvidíte, když navštívíte internetové stránky www.vecernikpv.
cz. Čekají tam na vás obsáhlá fotogalerie a video z květnového kola
PROMĚNY IMAGE. Najdete tam
i rozsáhlý archiv všech předcházejících epizod seriálu.

Vězte, že jsou tomu již více jak čtyři roky, co PROSTĚJOVSKÝ Večerník
jako jediné místní periodikum zorganizoval první změnu vizáže
šťastné vítězky seriálu PROMĚNA IMAGE. Od té doby jsme udělali
radost dvaačtyřiceti ženám i čtyřem mužům, přičemž dva díly patřily
kompletnímu páru. A hodláme v tom nadále pokračovat!
V našem jedinečném klání, jehož první díl spatřil světlo světa v dubnu roku 2015, máme k dispozici profesionální tým vlasových stylistů,
módních poradců, vizážistek, odborníků na brýle a v neposlední řadě do něj patří také kameraman i fotograf, který vše pěkně zmonitoruje. Snažíme se přitom nejen o změnu image, ale hlavně o vnitřní
proměnu a dodání sebevědomí. Hlavním posláním je splnit všechna přání a dělat vám radost.
Je třeba při této příležitosti znovu zopakovat, že všechny dosavadní
proměny dopadly skvěle a každá z nich byla něčím výjimečná. Jsme
tak nesmírně rádi, že se tento projekt i nadále těší velké popularitě a
dokonce se o něm už dlouho ví nejen v okolí Prostějova. Již několikrát
zaujal v sousedním krajském městě Olomouci, nedalekém Vyškově,
ale i v Praze, Ostravě, Bouzově a v listopadu loňského roku k nám neváhala přijet zájemkyně až ze slovenského okresu Nitra. Máme tudíž
nesmírnou radost, že se PROMĚNA IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku dostává i za hranice regionu.
Nyní tu ale máme podruhé v řadě vítězku z Prostějova a shodou náhod dokonce přímo ze stejné rodiny! Pojďme si tedy přiblížit, jak vypadal náš aprílový - v celkovém součtu již čtyřiačtyřicátý - díl a říct, že
změnit se, můžete také během májového klání. Stačí se jen přihlásit!

Aneta
KŘÍŽOVÁ

Texty
připravila

1. krok – volba obleèení

PØED...
PO...

Závěrečným krokem se stalo odhalení nové vizáže a společné focení našeho týmu, který byl na rozdíl od minulého dílu zcela kompletní. Díky nepřízni počasí
jsme museli vybrat vnitřní prostory, a protože Pavla Havlíčková působila jako manažerka, její vzhled tematicky předurčil výběr místa. Záběry jako z modelingových zkoušek či filmu se tak odehrály v prostorách prostějovského centra Atrium.
A jak probíhalo samotné odhalení nové vizáže? To zjistíte z fotografií a také na videu dubnového dílu PROMĚNA IMAGE, které najdete již brzy na
www. vecernikpv.cz.

5. krok – odhalení a fotografování

V pravé poledne mohlo začít čarování a kouzlení nového účesu, o které se postarala vždy usměvavá Andrea Furiaková,
majitelka Vlassalonu sídlícího v Rezidenci Florián v ulici Fanderlíkova. Pavle jsme chtěli viditelně změnit barvu i střih,
který by jí dodal jiskru. „Vlasy byly zdravé, ale sušší, což vlnité bývají. Barva byla hodně vymytá a neurčitá, byly v ní totiž
pozůstatky několika barev,“ konstatovala na úvod kadeřnice. „Vlasy jsem výrazně zkrátila na krku, pryč šlo necelých deset
centimetrů, čímž zmizely suché konečky. Vepředu jsem je jen lehce seřízla, protože tím, že jsou kudrnaté, tak by hodně
nabraly na objemu, což by vytvořilo nežádoucí efekt. Základ barvy jsem vytvořila tmavě červený přeliv a konečky k obličeji jsem ztmavila tmavými lehkými proužky, aby byl celkový dojem zajímavý a vlasy působily hodně leskle. Co se týče
stylingu, tak jsem vlasy zepředu narovnala a zbytek jsem provlnila,“ popsala své dílo Andrea Furiaková.

4. krok – barvení, støíhání a styling

Prvotřídní péče a relaxace čekaly na dubnovou vítěku seriálu PROMĚNA IMAGE ve Studiu H Hany Ondrejové v
ulici Rejskova. „Pavle jsem nejdříve vyčistila pleť povrchově třísložkovou pěnou, která i tonizuje. Následovalo hloubkové čištění ultrazvukem, pak zapracování sér. Zvolila jsem séra detoxikační, hydratační a energizující, pak jsem použila hydratační krém. Trochu jsme také upravili obočí, které si sama udržovala, a pak jsem mohla přejít k líčení,“
popsala své první kroky kosmetička. „Nanesla jsem postupně make-up, světlý odstín, který byl vybrán k tónu pleti, na
oční víčko podkladový světle béžový stín a do vnitřních koutků trochu bílého stínu pro rozjasnění. Oči jsem pak vystínovala v módních zlatavobéžových tónech. Obočí bylo zvýrazněno jemně hnědošedou tužkou. Řasy byly zvýrazněny černou řasenkou ve dvou vrstvách a měkkou černou tužkou jsem nanesla linky. U každé ženy by neměla chybět
tvářenka, kterou jsem použila v meruňkovém tónu. Oči jsem líčila v jemnějším nádechu, takže jsem mohla použít výraznou tmavě červenou rtěnku, která je teď
velice trendy. Nakonec se vše zafixovalo minerálním pudrem,“ uzavřela popis líčení Hana Ondrejová.

3. krok: líèení

Optika Wagner na náměstí E. Husserla (bývalé Trio) představovala tradičně naši
druhou zastávku. Majitel vybral se svým týmem hned několik slušivých kousků,
nad kterými nejedno srdce zaplesá. Paní Pavla si z důvodu nízkého věku může dovolit experimentovat, tak jsme se zaměřili
na její osobitost. „Pro dubnovou vítězku jsme opět vybrali naši oblíbenou značku Etnia Barcelona. Letošní první kolekce se
nese v duchu kombinace kovu a plastu, kdy se výrobci snaží dát do designu více minimalismu. Najdeme všude více zlaté, stříbrné a růžového zlata, barvy plastů se nevytrácí, ale volí se spíše jedno- nebo dvoubarevné kombinace,“ objasnil volbu Radek
Wagner. „Pořád vládnou spíše kulaté nebo oválnější tvary, které Pavle sekly. Působila najednou jako manažerka,“ usmál se.

NURNsYROEDEUÙOÉ

Tentokrát jsme nejprve zavítali do Plumlovské ulice, kde jsme se v RV FASHION zaměřili
na výběr nových outfitů. A nutno říci, že tato proměna byla o změně celkového stylu. „Pavlína mi prozradila, že šaty a elegantní styl nejsou úplně zakotveny v jejím šatníku. Z tohoto důvodu jsme zařadili po delší době
kostým, resp. kombinaci sukně a saka. Vyštíhlené sako a krátká sukně vítězce slušely. Kombinace se žlutou halenkou dodala
modelu energii jarního sluníčka. Je to styl formální, který by měl určitě být v šatníku každé ženy,“ prozradil vydařený záměr
René Volek, majitel prodejny. „Dalším modelem byly malé společenské, a to imitace sametu s leskem. Paní Pavle velmi dobře
padly a bylo vidět, že se v nich cítí dobře. Kolekci výběru dotvořily dvoje bílé šaty na běžné denní nošení a svou barevností a
rafinovaným střihem už směřují k jaru a teplejšímu počasí,“ zakončil Volek svůj popis outfitů.

Foto: Marek Sonnevend
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Foto: Marek Sonnevend

4:6
váhová kategorie do 75 kg:
Milan Ganoška
Dominik Mozler
2:0 (na body 3:0)

byl hned v prvním kole počítán a ve
druhém po tvrdém úderu znova, načež
přilétl do ringu z modrého rohu ručník.
Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„Méně zkušený soupeř se sice sympaticky snažil a bojoval, ale na ostřílenějšího
i dobře boxujícího Toma neměl. Převaha byla velká, po dvou počítáních to
hostující trenéři rozumně vzdali.“

DTJ PV
MUA OP

Pohled Večerníku: Také v tomto
utkání byla od úvodu znát převaha
domácího rohovníka, jenž se lépe
pohyboval a měl víc zásahů. Soupeř
spoléhal na výpady z krytu, souboj
postupně vyrovnal. A ve třetím dějství
ještě víc přitlačil, na druhou stranu
JAK PROBÍHALY
dostával hodně na spodek. Vznikla tak
JEDNOTLIVÉ DUELY
docela tvrdá přestřelka.
Hodnocení trenéra Petra Novotného:
váhová kategorie do 69 kg:
„Tohle byl naprosto vyrovnaný zápas.
Tomáš Veselý Oba borci jsou tvrdí, Opavák prokázal
Petr Hanuš
velkou houževnatost a Milanovi doká2:0 (vzdáním ve 2. kole)
zal hodně vzdorovat. Rozhodlo až jeho
Pohled Večerníku: Domácí borec za- poranění ruky v posledním kole, pak do
čal mnohem aktivněji, poměrně snadno toho nemohl tolik jít a rozhodčí dali vípřekonával špatný kryt protivníka. Ten tězství domácímu.“

Pavel Zajíc podlehl Janu Bezouškovi,
Pavel Ján Danielu Mikušťákovi a Michal
Zezulka Miroslavu Svrčkovi – ve všech
třech případech těsně 1:2 na body. Tím
pádem museli hostitelé skousnout konečnou porážku a z výsledku 4:6 se radovali Severomoravané.
„Výsledky v téhle soutěži nejsou tak
hrozně důležité, ale samozřejmě nás
prohra doma mrzí. Ve vlastním ringu
vždycky chcete zvítězit, proto měli kluci
velkou motivaci. Bohužel to o kousek
nevyšlo, což je sice škoda, na druhou
stranu vidím jako důležitější jinou věc:
že takový zápas na slušné úrovni proběhl
a kromě jednoho utkání měl zmíněnou
vyrovnanost,“ našel Novotný stěžejní
pozitivum. „Taky mám radost, že si cestu
do hlediště našlo dost věrných příznivců
boxu, kteří chlapcům vytvořili důstojnou kulisu a dobrou atmosféru. Všem,
kteří se na vydařeném večeru podíleli,
chci moc poděkovat, stejně jako našim
partnerům v čele s městem Prostějov
a Olomouckým krajem. Bez jejich podpory bychom se neobešli,“ doplnil Petr
Novotný.
V průběžné tabulce MSL klesl Prostějov na poslední třetí místo, ovšem
ještě není všem dnům konec. „Už se
těšíme na Gliwice,“ vyhlásil bojovně lodivod détéjéčka.

klikni na

FOTOGALERIE

Pohled Večerníku: Hodně živý mač
poněkud sráželo vzájemné držení,
především ze strany Severomoravana.
Prostějovskému vyslanci se proti jeho
zvláštnímu stylu moc nedařilo, nemohl
se pořádně prosadit. Teprve dobrým
nástupem do posledního dějství dostal

váhová kategorie do 91 kg:
Pavel Ján
'DQLHO0LNXåīiN
0:2 (na body 1:2)

Pohled Večerníku: Rovnocenná bitva,
spíš opatrná a technicky ne tolik vyspělá.
O něco lepší nástup hostujícího muže
s lepším pohybem eliminoval bijec DTJ
tlakem ve druhém kole, víc psalo jeho
silové pojetí. Soupeř se však z několika
tvrdých ran otřepal a v oboustranně otevřeném závěru rozhodl lepším finišem.
Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„Pavel toho nemá ještě tolik odboxovaného, soupeř je o dost zkušenější.
Přesto mohli fanoušci vidět další vyrovnané utkání, kde měl Bezoušek trochu
navrch ve dvou kolech ze tří, a proto se
sudí těsně přiklonili k němu. Náš borec
se ale neměl za co stydět, bojoval na
maximum.“

váhová kategorie do 81 kg:
Pavel Zajíc
– Jan Bezoušek
0:2 (na body 1:2)

Pohled Večerníku: Pěkný, tvrdý a technicky vyspělý box. Domácí supr se lépe
hýbal, z odstupu dokázal častěji zasahovat, dobře mu pracovala přední ruka. Leč
ve druhém kole rival kontroval, střetnutí
se vyrovnalo. Následně fandy rozpumpovala pořádná bitka až do úplného konce,
kterou arbitři o chlup přiřkli Slezanovi.
Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„Věděli jsme, že Svrček je hodně tvrdý
chlap. Michal se mu ale ve všem vyrovnal a sváděl s ním rovnocenný boj. Podle
mého názoru rozhodlo veřejné napomínání za opakovaně vypadlý chránič úst, protože jinak náš borec určitě nebyl v ničem
horší.“
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

váhová kategorie nad 91 kg:
Michal Zezulka
0LURVODY6YUĆHN
0:2 (na body 1:2)

soka pod tlak, nicméně ten se brzy vzpamatoval a nakonec vydřel těsnou výhru.
Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„Oba kluci už proti sobě nedávno nastoupili. Mikušťák není žádný extra boxer, ale je nepříjemný svým pojetím, se
kterým si Pavel nevěděl rady. Něco jsme
mu i během zápasu říkali, on si však nedal moc poradit a dál jel to svoje, což na
soupeře neplatilo. Utkání prostě Pavlovi
příliš nesedlo, zaslouženě podlehl. Z takové porážky je třeba se poučit.“

&QO¾EÊ/KNCP)CPQwMC XNGXQ X[DQFQXCN&QOKPKMC/Q\NGTCCNGDQZGąK$%&6,2TQ
UV÷LQXRąGUVQPCMQPGERQFNGJNK1RCX÷
Foto: Marek Sonnevend

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Loni na podzim získal stříbro na mistrovství republiky mužů,
následně nakoukl i do
české reprezentace. Teď
se boxer BC DTJ Pavel
Ján (na snímku) po
dlouhé době mohl
ukázat fanouškům
doma v Prostějově, tím víc chtěl

ve druhém kole Moravskoslezské
ligy družstev porazit svého protivníka. Leč nepovedlo se. Mladý
odchovanec hanáckého oddílu nenašel recept na Daniela Mikušťáka
a sobotní prohru velice těžce nesl.
ƔƔ Připadalo mi, že vám duel moc
nesedl. Souhlasíte?
„Jo, nesedl mi hlavně soupeř. Proti
jeho nepříjemnému stylu to bylo hodně vyčerpávající, těžko jsem se prosazoval a dělal chyby. Obecně se mi hůř
boxuje s vysokými borci, dneska jsem
se navíc nechal zatáhnout do častého
držení. Soupeř mě pořád tlačil dopředu, já zkoušel zadní háky přes ruku.
Dost rychle mi ale kvůli tomu nepříjemnému pojetí protivníka docházely

síly, potom už nezbývala energie na
pořádné údery.“
ƔƔ Vyloženě vám tedy nevyhovovala ta neustálá přetahovaná tělo na
tělo?
„Přesně tak. On byl hrozně namotivovaný, tlačil se do mě. V boxu ho nemůžu chytit a hodit na zem, jako třeba
v MMA, tady jsou pravidla jiná. Co mi
každopádně chybělo, to byl pohyb na
nohou. Abych si od něj vždycky odskočil, zase se hned vrátil a zasahoval
ho. Právě na pohybu teď musím zapracovat, pro box je velmi důležitý.“
ƔƔ Jak moc domácí porážka mrzí?
„Samozřejmě hodně. A navíc bere
motivaci tím, že člověk dvakrát denně
trénuje, poctivě maká, nikam nechodí
ven za zábavou, zná jen přípravu plus
odpočinek a potom takhle blbě prohraje, navíc doma... Já k tomu ještě studuju, všechno dohromady je docela

náročné. Asi to chce trochu vypnout,
aspoň na chvíli si odpočinout.“
ƔƔ Připravený jste byl dobře?
„Myslím, že suprově. Ale bohužel se
mi to nepodařilo prodat. Po pravdě
jsem očekával jiného soupeře, měl
jsem původně nastoupit proti Jirkovi
Horkému. Potom však došlo ke změně a ta mě docela překvapila. Nedá se
nic dělat, i porážka znamená potřebné
zkušenosti.“
ƔƔ Jak vzpomínáte na stříbrný
šampionát ČR mužů konaný před
půl rokem?
„Na mistrovství republiky jsem byl
perfektně nachystaný a maximálně
motivovaný, vyšlo mi super. Dnes se
ale ukázalo, že každý zápas je jiný. A že
se musím dál zlepšovat. Poslední dobou jsem pracoval hodně na síle i dynamice úderů, trochu na úkor základů
boxu, to znamená pohybu a podobně.

Musím se z toho poučit do dalšího
trénování.“
ƔƔ Co říkáte na nepřihlášení
Prostějova do extraligy družstev
2018/19 a místo toho vstup do Moravskoslezské ligy?
„Neúčast v extralize mě mrzí, v celostátní soutěži má člověk ještě větší motivaci. Ale za první ligu jsem taky rád,
každé dobré utkání má význam a počítá se. Navíc možnost předvést se doma
v Prostějově vždycky těší dvojnásob.
V Moravskoslezské lize nás čekají ještě
dva zápasy a od podzimu bychom se
pak měli znovu vrátit do extraligy, na
což se těším. Předtím budu mít čas se
kvalitně připravit, abych zase předváděl co nejlepší výkony.“
ƔƔ A prozradíte, co studujete?
„Dokončuju střední školu v oboru podnikání, čeká mě maturita.“
(úsměv)

zvlášť doma. Neseděl mi soupeř a chyběl lepší
pohyb na nohou“

Pavel Ján: „Porážka mě moc mrzí,

Oba kolektivy přitom složily své sestavy
z celých oblastí: domácí Jihomoravské a hosté Severomoravské. „Moravskoslezská liga je určena spíš mladším
rohovníkům, kteří zatím nemají tolik
zápasových zkušeností a potřebují je
získávat. Proto vedle oblastních soutěží
mohou nastupovat i do těchto ligových
bojů, které jsou k jejich vyboxování
naprosto ideální,“ připomněl hlavní cíl
MSL šéftrenér BC Petr Novotný.
K dispozici měl proti sokovi zastřešenému slezským oddílem borce
z Brna, Kroměříže a také jednoho
prostějovského odchovance Pavla
Jána. Místo šesti váhových kategorií se
přitom uskutečnilo pouze pět. „Jednu
váhu jsme po vzájemné domluvě neobsadili my ani soupeř, protože zrovna nebyli k dispozici vhodní borci,“
vysvětlil Novotný.
Vzápětí ještě zopakoval jedno důležité
poslání soutěže odehrávající se ve východní části naší republiky. „Podstatné
je, aby v rámci možností proti sobě
nastupovali mladší boxeři s podobnou
výkonností. Jednoznačné souboje ve
prospěch jednoho či druhého nikomu
moc nedají, posouvat se výkonnostně
dál nejlépe lze z vyrovnaných bitev,“
zdůraznil prostějovský kouč.
Jeho svěřenci v sobotním večeru skvěle
začali. Tomáš Veselý jasně předčil Petra
Hanuše a Milan Ganoška přebojoval Dominika Mozlera, čímž Jihomoravská oblast pod hlavičkou DTJ slibně vedla už 4:0.
Potom však došlo k dokonalému obratu.
Ve třech velice dramatických střetech

PROSTĚJOV Místo působení v extralize družstev ČR, jejíž aktuální
ročník vynechávají, se boxeři BC DTJ Prostějov vrhli během první
poloviny tohoto roku do jiné soutěže – Moravskoslezské ligy mužů
2019. Před nedávnem remízově zvládli svůj zápasový start v polských Gliwicích, aby v sobotu večer podstoupili i premiéru na vlastní
půdě. Ta však výsledkově úspěšná nebyla, ve Společenském domě
podlehli celku Muay Thai Opava 4:6.

skvěle rozjetou, ale houževnatý soupeř výsledek otočil
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Vítězka aprílového dílu našeho seriálu pořádně 935267ħ-29ħ
PROMÌNY
Ô63ħ&+0/É'(þ('7DUBNOVÁ PROMĚNA IMAGE STÁLA ZA TO, PAVLA HAVLÍČKOVÁ
BOXEŘI PODLEHLI V MSL TĚSNĚ OPAVĚ
ZÍSKALA ŠŤÁVU
Domácí premiéru nové soutěže měl tým BC DTJ
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letos milujeme
slavíme vecerník
á
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Foto: Marek Sonnevend

BYLI JSME
U TOHO

Zápas dospělých výběrů Jihomoravské
a Severomoravské oblasti nabídl v pozdním sobotním večeru třem stovkám fanoušků v hledišti velmi solidní podívanou.
Domácí tým vedl 4:0, ale nakonec prohrál
4:6. „Porážka samozřejmě mrzí, i když výsledky nejsou v téhle soutěži až tak hrozně
důležité. Podstatnější je, aby mladí kluci
měli kvalitní vyrovnané souboje a získávali
potřebné zkušenosti,“ řekl šéftrenér prostějovských rohovníků Petr Novotný.
Společně s dalšími spolupracovníky
souběžně zorganizovali třídenní šampionát kadetské kategorie, který absolvovaly i tři domácí talenty. A jak?
Fantasticky! Pavlína Jančiová i Filip
Jílek vybojovali mistrovské tituly, Viktor Raškovský skončil druhý! „Všichni
naši zástupci se dostali do finále, bilance
dvou zlatých medailí plus jedné stříbrné
je vynikající,“ radoval se hlavní kouč mládeže BC DTJ Martin Klíč.

352+5808þö623$928$9(/.ă

Odstartovala ji hned v úvodním dnu
akce Pavlína Jančiová suverénním ziskem titulu. „V její váhové kategorii do
60 kilogramů původně byly tři holky,
ale jedna nenavážila, proto zbyly jen dvě.
Tím pádem šly rovnou na finále a v něm
si Pavla při své premiéře na republice
dokázala kvalitním výkonem poradit
s Eliškou Bursovou z Bursa Gymu, což
je mnohem zkušenější kickboxerka. Využila výškové převahy i chyb soupeřky,
která si sama chodila pro rány, a zaslouženě dosáhla na zlato,“ radoval se hlavní

trenér mládeže BC DTJ Martin Klíč.
Stejně maximální měrou jej potěšil Filip
Jílek, nejlepší ve váze do 54 kg. „Oproti loňsku shazoval níž, a coby nejvýše nasazený
borec měl ve čtvrtfinále volný los. Hned
o kolo dál pak přišlo předčasné finále s ostravským Janem Kročilem, což je hodně
šikovný kluk, nebezpečný. Filip však semifinále zvládl na jedničku a bez větších problémů si v závěrečném utkání proti Jiřímu
Fuxovi z Poděbrad došel pro titul, jeho
vítězství po dvou střetnutích na body bylo
naprosto přesvědčivé,“ ocenil Klíč.

A zvládnutá akce

PROSTĚJOV Před rokem uspořádal boxerský oddíl BC DTJ Prostějov mistrovství republiky školní
mládeže 2018, jež skončilo velkým
výsledkovým i organizačním úspěchem. Letos se Hanáci pro změnu
ujali národního šampionátu kadetů
a kadetek 2019, který proběhl od
pátku 26. do neděle 28. dubna opět
v prostějovském Společenském
domě. A se srovnatelně skvělým
vyzněním, zase to byla domácí paráda!

Chválit mohl rovněž Viktora Raškovského za stříbro ve váhové kategorii do
63 kilogramů. „Viktor měl nejtěžší cestu z našich zástupců. Musel začít už ve
čtvrtfinále, kde spolehlivě vybodoval Jakuba Rajta z Opavy. Následně ho čekalo
nesmírně těžké semifinále, neboť tam
narazil na zkušeného Martina Baloga
z Lipníku nad Bečvou, trojnásobného
mistra ČR a účastníka mistrovství Evropy. Přesto ho dokázal zdolat, využít
soupeřovy slabší formy po zdravotních
problémech. Šel od začátku tvrdě do něj,
zasypal ho ranami a ve druhém kole vyhrál r.s.c. Velká škoda pak byla finále, protože v něm šel proti papírově slabšímu
Davidu Daducovi z Duchcova. Bohužel
dobrý začátek zrušila jedna povedená
rána soupeře, po níž šel Viktor k zemi,
a ačkoliv chtěl dál pokračovat, rozhodčí zápas správně ukončil r.s.c. v prvním
kole. I druhé místo je ale při premiéře na
šampionátu výborné,“ nesmutnil Klíč.
Stoprocentní medailovou výtěžnost
svých svěřenců mohl právem oslavit.
Stejně jako fakt, že celé třídenní klání
organizačně klapalo od startu až do finiše. „Veškeré přípravy jsme dělali ve
třech čtyřech lidech, během vlastního
mistrovství samozřejmě pomáhali naši

Foto: Marek Sonnevend

mladí
sportovci,
jejich rodiče i další členové oddílu.
K tomu okolo ringu
perfektně fungovala
parta špičkových odborníků na boxerské zázemí
od rozhodčích přes lékaře,
časoměřiče a spíkra až po
machry na ozvučení, osvětlení i elektronické zabezpečení.
Všichni účastníci nás chválili za
dobře odvedenou práci, což je ta
největší odměna,“ zdůraznil viditelně unavený Klíč.
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Foto: Marek Sonnevend

otázky pro ženu,
co se změnila...

„Přihlaste se taky, ať jste mladší, nebo starší,
uvidíte, že to bude stát za to. Celý den kolem
vás všichni skáčou a všichni jsou naprosto
sehraní, když vědí, co dělají, není se tak čeho
bát, bylo to hrozně fajn. Jsem vážně nadšená
a děkuji všem!“

„Z poměrně nenápadné dívky se stala kočka, která najednou prokoukla a za kterou se nejeden muž otočí. Nové vlasy a líčení jí dodaly na mladistvosti. A sama
Pavla byla ze své nového vzhledu naprosto nadšená. Když mi řekla, že to pro ni byl
nejlepší zážitek v životě, tak mi udělala velkou radost. Naše poslání tak bylo opět
naplněno. Děkuji všem, kteří se na této proměně podíleli. A těm dalším vzkazuji:
udělejte radost sobě nebo někomu ze svého okolí a přihlaste se do květnové PROMĚNY IMAGE, čeká vás nezapomenutelný zážitek. Těším se na další z vás“
Za celý tým Aneta Křížová,
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy
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ƔƔ Jak se po PROMĚNĚ
IMAGE cítíte? Splnili
jsme vaše přání?
„Jedním slovem super!
Nevím ani, co víc říct,
to je podle mě vystihuje
moje pocity. Moc se mi
líbí, jak teď vypadám, a
budu se snažit si novou
image určitě udržovat,
protože jsem nadšená.“
(úsměv)
ƔƔ Co vás na celé proměně nejvíce překvapilo?
„Krátké vlasy a taky nádherné líčení. Nejvíce mě
ale překvapilo to, jak to celé
probíhalo. I když byla v minulém díle moje maminka,
tak jsem si to pořád nějak
nedovedla představit. Ono
se řekne, budeš mít nové
vlasy, líčení, oblečení i brýle, ale prostě ten průběh vás
dostane. Tohle se vám totiž
jen tak nestane. Byl to pro
mě asi nejlepší zážitek v životě a jsem za něj hrozně
vděčná!“
ƔƔ Jak na vás reagovala
rodina a známí?
„Úplně všichni se jednoznačně shodli na tom, že
mi to moc sluší. Prý jsem
krásná, říkali, že mám šťávu,
a taky, že bych se této změny měla držet. Pomohla mi
k tomu, abych vypadala líp.“
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
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„Byl to nejlepší
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zlata Jančiové i Jílka, stříbro Raškovského.

PROSTĚJOV Stejně jako
loni na jaře se i letos přestěhovalo české boxerské dění do Prostějova. Ve
zdejším Společenském
domě se tentokrát konalo
Mistrovství republiky kadetů a kadetek 2019, ke kterému pořadatelé přidali jako
atraktivní bonus utkání
2. kola Moravskoslezské ligy mužských družstev mezi
BC DTJ Prostějov a Opavou.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto hlavní mediální
partner, sledoval dění mezi
provazy po celé tři dny.

box

Studio Ha – Hana
Ondrejová nabízí
profesionální a komplexní ošetření
pleti, ale také klid
a relaxaci, celkové uvolnění a individuální přístup. Za pomoci přírodní
kosmetiky a nejmodernější technologie bude vaše pleť prvotřídně
hýčkána. Poskytujeme Mesobotox,
což je účinná redukce vrásek pro ženy
starší čtyřiceti let, dále mezoterapii
na zpevnění pleti a vyhlazení vrásek,
také chemický peeling, ultrazvukové
hloubkové čištění, prodlužování řas,
líčení, kosmetické čištění a masáž,
v neposlední řadě epilaci. Pečujeme
o vaše tělo i duši.Těšíme se na viděnou.

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

RV FASHION je oděvní firma,
která se zaměřuje na pánskou
a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém, tak
i volnočasovém stylu. Výrobky značky
RV jsou známé svou vysokou kvalitou materiálů a vynikajícím vypracováním. Pilotní obchod celé sítě
prodejen RV se nachází v Plumlovské
ulici 28, kde se můžete setkat
s velkým výběrem kolekcí obleků, sak,
kalhot,šatů,kostýmkůapestrouškálou
doplňků. Speciální kolekci tvoří exkluzivní pánská obuv značky Riccardo.
U firmy RV je možné si nechat ušít
oblek na míru a získat maximální servis
a poradenství. Další prodejnu RV
FASHION (Sonáta) naleznete také
v Žeranovské ulici.

Vlassalon Andry
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
snádechemextravagance,jednoduchosti, elegance či panku nebo s rázem
luxusu, není problém.To vše a ještě více
vám poskytne Vlassalon, který oplývá
vzdušným a krásným interiérem.
K dispozici vám bude kvalitní vlasová
kosmetika Wella, Tigi S-Faktor, Bed
head, Catwalk, ale i úžasný regenerační
systém od značky L´Oreal. Nechte se
hýčkat od profesionálů, bude nám
ctí o vás pečovat. Srdečně vás zveme
a těšíme se na vaši návštěvu,“ vzkazuje
Andrea Furiaková.
Jiří
Slečka
Productions
zajišťuje kompletní tvorbu
reklamních videí, spotů a promovidea. Kromě komerční produkce
natáčí i hudební klipy. Dále se zabývá
tvorbou originálních svatebních videí
na míru a zároveň tak zachování vzpomínek na jeden z nejkrásnějších
dnů vašeho života. V hotových projektech naleznete nejen samotnou
videoprodukci, ale i služby s ní spojené
včetně zvukové postprodukce nebo
zhotovení audio spotů. Hotové projekty s referencemi najdete na www.
jirislecka.cz. Z vaší myšlenky stvoříme
skutečnost.Těšíme se na vás.
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Pavla
Havlíčková
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HORNÍ ŠTĚPÁNOV Velikonoce
jsou sice již za námi, ale my se ještě
naposledy vrátíme na jejich úplný
začátek. Tyto svátky totiž začínají
hrkáním. Dávná tradice je v mnoha obcích regionu skutečně velmi
živá. Například v Horním Štěpánově se sešlo jedenadvacet hrkáčů.
Od Zeleného čtvrtka až po Bílou
sobotu nezní zvony z kostelních
věží. V tyto tři dny si totiž křesťané připomínají zrazení, umučení

a pohřbení Ježíše Krista. Pokyn, aby
umlkly, vydal papež, proto se říká že
„zvony uletěly do Říma“. Po tři dny
je nahrazuje zvuk dřevěných hrkaček
v rukou dětí procházejících vesnicí.
Někde se jich o uplynulých Velikonocích sešlo jen pár, jinde jich chodilo opravdu požehnaně. „Posílám
vám fotografii jedenadvaceti hrkáčů
z Horního Štěpánova i s panem farářem,“ napsala nám Jana Piňosová.
(red)

19042370492
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„Bude nejen co pít a jíst, ale Traktor slibuje þWHQtMPHQREĚWtKRORFDXVWX

nejhlučnější koncert,“ láká Petr Paníček 32359e935267ę-29ę

na Hanácké pivní slavnosti
PROSTĚJOV Už jen několik
málo dnů a hodin chybí do startu
tolik očekávané akce s příznačným názvem HANÁCKÉ PIVNÍ
SLAVNOSTI. Již pošesté se tak
sejdou přívrženci zlatavého moku
s pěnou, kteří budou moci nejen
ochutnat z více jak stovky píp, ale
také se zaposlouchat do kvalitní
muziky. PROSTĚJOVSKÝ Večerník je tradičním mediálním partnerem akce, nad kterou převzala
záštitu náměstkyně primátora
Milada Sokolová. Jak je sobotní
svátek tekutého chleba“ připraven,
nám za organizační tým prozradil
Petr Paníček.
yy V sobotu 4. května se uskuteční další ročník Hanáckých pivních
slavností, co připravujete pro návštěvníky letos?
„Jedná se již o šestý ročník, tak je již
kde čerpat a řešit náměty na zlepšení.
Hlavní změnou je, že oproti loňsku,
kdy nebyl prostor pro atrakce pro
děti, jsme vyčlenili jednu zvláštní plochu jen pro atrakce, kolotoče, skákací
hrady, malování na obličej a podobně, kam bude moci přijít každý. Do
této sekce se nebude vybírat vstupné, chceme potěšit i naše nejmenší.

Srdečně zveme maminky s dětmi
a i tatínky, aby s dětmi přišli už hned
odpoledne.“
yy Na kolik druhů piv se mohou
návštěvníci letos těšit?
„Letošní rok máme potvrzených devětatřicet pivovarů, což je nepřestavitelné číslo! Každý pivovar má cca tři
až čtyři druhy piva, v siučtu tedy půjde nabídka převyšující stovku druhů
piv, což je druhé nejvyšší číslo v historii slavností. Kromě starých známých
značek se mohou návštěvníci těšit na
úplné pivní nováčky v Prostějově jako
Guiness, Bruntál, Kotouč, Klenot
a Heineken. Problém ale je s umístěním, proto bude akce rozšířena o část
parkoviště areálu. Rozšířeno bude
i posezení, u každého stánku bude
možnost strávit nějaký čas, posíleny
budou i stany v zadní části akce.“
yy Je nějaká změna v občerstvení
a bude ho dostatek?
„Jako každý rok se můžete těšit na
standardní nabídku, jako jsou speciality z pánve, klobásy, luštěniny, klobásy a dlší, tak na grilované selátko.
Nově jsme zařadili do nabídky burgery, které si loni vydobyly své místo
na akci a máme i překvapení pro ty, co
jedí zdravě, a to speciální nabídku sa-

látů, tortil, obložené chleby a sendviče z produkce Fresh baru Plecháč
Prostějov. Pochopitelně nemohou
chybět ani bramborové spirály, sladkosti a výborná káva. Novinkou je
rozšířená nabídka koktejlů a ‚alka‘
v podání kavárny Atrium.“
yy Na co se mohou diváci těšit
v rámci kulturního programu?
„V roli pořadatele se snažíme, aby byl
každý rok program jiný. Aktuálně sledujeme hudební scénu, aby byla nabídka co nejvíce atraktivní, ne strnulá
a rigidní, jak tomu v Prostějově občas
bývá, kdy se objevují dokola stejné
kapely na identických místech. My
skupiny opakujeme zcela výjimečně,
zásadně na přání návštěvníků. Letošní head-liner je Traktor, které už říkají
moravský Kabát, mimořádně mimo
hlavní turné představí své nové album. Dále je zde prostějovská premiéra kapely Ready Kirken, opětovně
se ukáží kluci z kapely Turbo. Dojde
i na Komunální odpad, nově si říkající
Komunál a svůj program předvedou
i prostějovští Bezsoucitu. Jak můžete
sami vidět, programově je to zcela
někde jinde, diváci se mají na co těšit.
Bude představen i nový zvuk a světla
– došlo k výměně zvukaře a ozvučení.

'RVSøOËVHYU¿WLOLGRVYÇKRGøWVWYË
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Například Traktor slibuje nehlučnější
koncert vůbec, tak jsme připraveni.“
(úsměv)
yy A kde mohou návštěvníci sehnat vstupenky, je nějaké změna
oproti loňsku?
„V tomto směru žádná změna není.
Ještě do zítřka (tj. do 30- dubna –
pozn.red.) je možno lístky koupit
v hudebninách TYL v Kramářské
ulici a v kanceláři FINSYS, Palackého
33. Přespolní mohou využít zaslání na
dobírku při objednávce e-mailem: finsys@finsys.cz a staronově je k dispozici SMS předprodej na www.smstisket.
cz, kdy zájemci bude vstupenka zaslána do mobilu. Na závěr chci za celý
náš organizační tým poděkovat všem
partnerům a sponzorům, bez jejich
pomoci by bylo organizování těžší.
A ještě jednou srdečně pozvat všechny
na tuto jedinečnou událost. Doufám,
že i letošní slavnosti vydaří minimálně
tak jako ty loňské.“
(pr)

kou společně s ostatními – připomínat
ve veřejném prostoru, a tím je mezi nás
vracet,“ dodávají.
Pro den holocaustu a hrdinství, při
němž si připomínáme památku obětí
holocaustu, byl stanoven termín, kdy
bylo zahájeno povstání ve varšavském
ghettu v roce 1943, tedy 19. dubna.
Datum pietního dne se však každý rok
mění podle svátku pessach. V České
republice se stal významným dnem
pro židovskou komunitu hlavně po
roce 1989, kdy se v Čechách začal
tento den připomínat nejprve uvnitř
židovské komunity prostřednictvím
pietních akcí v pražské Pinkasově
synagoze a v Terezíně. V roce 2006
z iniciativy České unie židovské mládeže se tento den začal připomínat i ve
veřejném prostoru. Každý se tak může
připojit ke čtení jmen lidí, kteří se stali
oběťmi rasového pronásledování v období druhé světové války.
V Prostějově bude čtení jmen obětí
holocaustu – Jom ha-šoa probíhat
od 14:00 do 15:30 hodin. Účastníci
si přitom budou moci prohlédnout
soubor fotografií umístěných v prostorách bývalé židovské synagogy v Prostějově.Každý, kdo přijde, navíc obdrží
seznam několika jmen se stručnými
osobními údaji a ta pak může dle svého uvážení veřejně přečíst. Návštěvníci
zároveň obdrží informační materiály.
(tem)

-DNiRFHQĚQtVH]DSŐtWRPQRVWLYHGHQt
oèima
VWDWXWiUQtKRPĚVWD3URVWĚMRYDDKRVWŢXGĚORYDOD"
primátora
¤HVWQÙRG]QDN0ÈVWVNÅSROLFLH3URVWÈMRY
=$9¨51267,VWXSQÈs]DOHWVOXzE\
• str. František ADÁMEK
• str. Jana ADÁMKOVÁ
• str. Martin AMBROS
• str. Anton GRÉGER
• str. Antonín ŘÍHA
• str. Bc. František SOUŠEK
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PROSTĚJOV 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.
Důkazem toho může být První turnaj v Člověče, nezlob se!, který v sobotu 13. dubna v kavárně Prostor
uspořádal spolek Přátelé města
Prostějova. „Na dvě desítky soutěžících se ve čtyřech kolech této nezapomenutelné hry utkaly o pohár
vítěze a medaile. Vítězem se stala
Libuše Trnečková, druhé místo
obsadila Renáta Holcová, která do 8RQRąGFÊXÊV÷\MC.KDWwG6TPGéMQX¾MVGT¾UGURQNGéP÷UGFX÷OCFGUÊVMCOKUQWV÷
(QVQ&CXKF8CPéÊM
Prostějova přicestovala až z daleké åÊEÊEJRTQUVąGFPKEVXÊOVWTPCLGXT¾VKNCFQUXÆJQF÷VUVXÊ
Plzně, a na třetím místě se umístil máme v plánu připravit ještě klání opakovat,“ sdělil Večerníku David
Martin Halaš z Doloplaz. Nebyl v piškvorkách nebo pexesu a tyto Vančík, předseda spolku Přátelé
to určitě poslední takovýto turnaj, tři hry v pravidelných periodách města Prostějova.
(mik)

PROSTĚJOV Po celé České republice budou probíhat vzpomínkové
obřady, na nichž se budou připomínat jména obětí holocaustu.
Tato tradice se drží již dlouhá léta,
do Prostějova se ovšem dostává až
letos. Přijďte proto ve čtvrtek 2.
května ve 14:00 hodin na náměstí
T. G. Masaryka před budovu muzea
a také vzpomeňte na nešťastníky
zavražděné za druhé světové války.
Záštitu nad letošní akcí přijali velvyslanec státu Izrael v ČR J.E. Daniel
Meron a ministr zahraničních věcí
ČR Tomáš Petříček.
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu
bude v letošním roce probíhat v celkem 21 městech. Jedním z nich přitom
bude i Prostějov, jenž se vedle Karlových Varů, Mikulova, Nýrska a Teplic
připojil k akci letos nově. Jejím cílem je
prostřednictvím vzpomínkových obřadů připomenout oběti holocaustu.
„Veřejné čtení jmen obětí holocaustu je
maraton čtení jmen a stručných osudů
žen, dětí a mužů, kteří byli zavražděni
během druhé světové války kvůli svému
židovskému nebo romskému původu,“
vysvětlují organizátoři. „Dokumentace
obětí holocaustu přináší mnoho údajů
a poznatků o osudech jednotlivých lidí,
na jejichž základě je možné rekonstruovat jejich příběhy. Díky poznatkům získaným z dokumentace můžeme oběti
holocaustu – občany, kteří žili před vál-

➢ ZE STRANY 3

¤HVWQÙRG]QDN0ÈVWVNÅSROLFLH3URVWÈMRY
=$9¨51267,,VWXSQÈs]DOHWVOXzE\
• str. Věra PAVLÍKOVÁ
¤HVWQÙRG]QDN0ÈVWVNÅSROLFLH3URVWÈMRY
=$9¨51267,,,VWXSQÈs]DOHWVOXzE\
„Stalo se již tradicí, že Den se
složkami integrovaného záchranného systému zahajujeme v této
krásné obřadní síni předáváním
ocenění strážníkům městské
policie a také lidem, kteří se zasloužili o bezpečí obyvatel našeho města. Oceňování je tedy již
tradiční, ovšem nikoliv samozřejmé. Vykonávat poctivě službu
strážníka patnáct, dvacet nebo
pětadvacet let, to je fakt, který
si zaslouží naši úctu. Poděkování, ocenění, předání odznaku je
pouze symbolickým vyjádřením
vděku za vaši práci.“
František JURA, primátor
statutárního města Prostějova

• str. Jaroslav SMÉKAL
• str. Pavel SMIČKA
• str. Pavel ŠVIHÁLEK
¤HVWQÙRG]QDN0ÈVWVNÅSROLFLH3URVWÈMRY=$=6/8+<
• str. Miroslav HERINK
• str. Bc. Martina PŘECECHTĚLOVÁ
• str. Petr FRÖMEL
• npor. Bc. Robert BABIČKA
• prap. Jiří NOVOTNÝ
• mjr. Mgr. Karel PROCHÁZKA
• Josef KRÁSENSKÝ
• Tomáš KOUTNÝ
• Miroslav PIŠŤÁK
¤HVWQ½SODNHWD0ÈVWVNÅSROLFLH3URVWÈMRY
• Ing. Jiří ROZEHNAL
• Mgr. Petra ORÁLKOVÁ
• Bc. Jan ZATLOUKAL
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PROSTĚJOV Realizační tým 1.SK Prostějov posílil v uplynulém týdnu Ladislav
Onofrej (na snímku) přicházející na místo asistenta hlavního trenéra Oldřicha
Machaly. Jedenačtyřicetiletý někdejší záložník působil jako aktivní fotbalista
v týmech FC Lokomotiva Košice, 1. FC Košice, Slovan Bratislava, Drnovice,
SK Sigma Olomouc a 1. HFK Olomouc. V Holici také zahájil svoji trenérskou kariéru, později se přesunul do Sigmy, kde byl
ještě v podzimní části tohoto ročníku asistentem Václava Jílka.
PÀ=?
Po neshodách z prvoligového celku odešel a nyní nastupuje na ßNíN?H;
angažmá v eskáčku, které se výhrou 2:1 nad Táborskem přiblížilo
MNL;Hí
vytoužené záchraně ve Fortuna:Národní lize.
(pk)
35
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PROSTĚJOV Po loňském mistrovství České republiky a Slovenska,
jež proběhlo v září poblíž Kladek,
nezůstane ani letos prostějovský
region bez celostátně významné
akce v orientačním běhu. Tentokrát
půjde o soustředění národní reprezentace ČR, které bude hostit Prostějov a okolí už ve druhé polovině
tohoto týdne.
„Od pátku 3. do neděle 5. května má na
Prostějovsku tréninkový kemp sprintová část orienťáckých reprezentantů
naší země v počtu přibližně dvaceti
závodníků i závodnic. Spočítal jsem,
že reprezentační soustředění přivítá
náš region přesně po jednačtyřiceti
letech! Naposledy se v Prostějově
konalo počátkem května 1978 včetně
účasti v prvomájovém průvodu,“ prozradil Večerníku s úsměvem na dávné
vzpomínky Dušan Vystavěl, šéf oddí-

621'$

MARKA
6211(9(1'$

lu orientačního běhu SK Prostějov.
Nastínil také časový program soustředění, aby se příznivci tohoto tradičního sportu provozovaného převážně v přírodě mohli přijít podívat.
„V pátek 3. května od 17:00 hodin
vše zahájí sprintové úseky v Jevíčku.
Sobota 4. května bude dopoledne
od 10:30 hodin patřit americkým
štafetám v Čechách pod Kosířem
a odpoledne od 15:30 hodin takzvanému knock-outu, tedy volnějšímu tréninku s důrazem na výběr
variant v centru města Prostějova se
startem i cílem u sokolovny na Skálově náměstí. V neděli 5. května od
10:20 hodin pak náplň repre kempu
uzavřou sprinty v Konici. Ubytování
českým orienťákům a orienťačkám
poskytne po celou dobu pobytu
Hotel Tennis Club,“ poskytl Vystavěl
exkluzivní informace.
(son)

Foto: www.1skprostejov.cz

Stříbrný úspěch holubáře Zdeňka Horáka
z Výšovic na olympiádě v polské Poznani!
PROSTĚJOV Dlouholetou a výbornou tradici má v prostějovském regionu poštovní holubářství. Jeho vyznavači jsou soustředění v Českomoravském svazu chovatelů
poštovních holubů, místní spolek Prostějov. A momentálně po výsledkové stránce nejzdatnějším členem je
Zdeněk Horák z Výšovic, který s jedním ze svých ptačích
svěřenců vybojoval obrovský mezinárodní úspěch.

Marek SONNEVEND
Jaký? „Tento špičkový holub dosáhl svými skvělými výkony
za roky 2017 a 2018 takového koeficientu, jímž získal letos
koncem zimy stříbro na 36. světové holubářské Olympiádě v Poznani,“ prozradil Večerníku Zdeněk Horák s tím, že
daný holubí šampion nesoucí označení NATIONAL_As_
CZ0214-15-529_V byl rovněž za sezónu 2017 vyhlášen jako
1. Super Eso ČR.
Pro výšovického nadšence nešlo zdaleka o první významný
zápis v evropském měřítku.
„Celkově to byla moje už šestá nominace v reprezentaci České republiky na světové olympiády. V minulosti jsem získal
dvě zlaté medaile za standard a další tři cenné kovy za výkon –
2005 v Portu, 2007 v Ostende a 2009 v Dortmundu,“ připojil
Horák své předchozí veleúspěchy z minulosti.
Pro představu laiků: závody poštovních holubů vypadají
tak, že se všichni nasazení ptáci z řady různých států svezou
kamiony na určené místo startu soutěže, tam jsou vypuštěni
a podle svého vrozeného orientačního smyslu (samozřejmě

EXKLUZIVNĚ

od mládí intenzivně trénovaného) letí zpět domů. Vítězí ten,
který to zvládne
nejrychleji, tedy za
nejkratší čas v porovnání s konkrétní
vzdáleností.
Že na té absolutně nejvyšší úrovni
může jít o finančně nadmíru zajímavý byznys, to dokládá Horákem zmíněná perlička na
(QVQCTEJKX<*QT¾MC
závěr. „Číňané letos vydražili
jednoho belgického holuba Národní Eso za jeden a čtvrt
milionu Euro, což je v přepočtu okolo dvaatřiceti milionů korun,“ šokovala holubářská jednička Prostějovska
zajímavou informací. Pro nezasvěceného člověka těžko
uvěřitelnou...

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Před čtvrtfinálovou sérií mezi BK
Olomoucko a ambiciózními Pardubicemi se čekalo cokoliv, jen
ne to, že některý z týmů postoupí v nejkratším možném čase.
Svěřencům kouče Benáčka se
však podařilo zazářit, když svého soka vyřídili jendoznačně
4:0 na zápasy. Bravo!
DEBAKL:
Nejde sice o žádnou drtivou, ale zato
o vůbec první letošní porážku. Nohejbalisté Prostějova našli ve čtvrtém
kole 1. ligy svého přemožitele, kterým se uplynulou sobotu stal Český
Brod. Na půdě severočeského celku
svěřenci kouče Beneše padli 3:6
a v tabulce klesli na třetí příčku.
ĠÌ6/2
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Deset a dost! Prostějovské volejablistky opanovaly extraligovou
soutěž v celé uplynulé dekádě, což
už však je minulost. V uplynulém
ročníku se musely dle očekávání
sklonit před hanáckým rivalem
z Olomouce. Toto stříbro je však
pro VK vzhledem k okolnostem
takové malé zlato...
*QNWDÊGUQLGåTQF¾MQXK\8ÚwQXKE\ÊUMCNQRTGUVKåPÊOG\KP¾TQFPÊ
×UR÷EJ
(QVQCTEJKX<*QT¾MC

<FGP÷M*QT¾MPCUVąÊDTPÆOUVWRPKUX÷VQXÆJQNWD¾ąUMÆ
1N[ORK¾F[X2Q\PCPK
(QVQCTEJKX<*QT¾MC
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Už s předstihem všichni věděli, že letošní baráž o záchranu Světové skupiny tenisového Fed Cupu žen vlastně
nebude hrát žádnou roli a o ničem rozhodovat, neboť se
od příštího ročníku této soutěže chystá její nový formát
po vzoru mužského Davisova poháru.
Za těchto okolností by se mohlo zdát, že utkání Česko - Kanada (i všechna ostatní barážová) je zbytečné
a bylo by lepší jej úplně zrušit. Což ale ve skutečnosti
nešlo, duel se podle platných regulí uskutečnit musel. A pořádající marketingová agentura Česká sportovní pro něj naštěstí našla smysluplné využití.
Již umístění do areálu TK Prostějov s menším hledištěm bylo logicky vhodnou volbou. Stejně jako
nominování mladých vycházejících hvězdiček tuzemského tenisu, jež tak mohly posbírat cenné zkušenosti a kromě toho svými výhrami zařídit očekávaný výsledkový triumf.
Zlatým hřebem celého fedcupového mače se pak
stalo dojemné loučení domácí plejerky Lucie Šafářové. Fanoušky hodně oblíbená „Šafina“ si užila ještě
jedno deblové vítězství a zasloužené ovace vděčného obecenstva, i na slzičky došlo. Celkově moc povedený víkend s tenisem.

Před rokem přešel volejbalový oddíl VK Prostějov
na ekonomicky úspornější mód, po deseti mistrovských titulech za sebou výrazně snížil rozpočet
a dlouhodobě zlaté tuzemské ambice se pro sezónu
2018/19 změnily na nižší medailové.
I tak se loni v létě nakonec podařilo sestavit na poměry ČR dost slušné družstvo, které se teoreticky mělo
přetahovat s Libercem o národní stříbro a bronz. To
se přesně potvrdilo. A Hanačky navzdory mnoha
průběžným komplikacím vybojovaly druhé místo
jak v Českém poháru, tak v UNIQA extralize.
Nyní je však zřejmé, že tyhle dva úspěchy ozdobené
leskem cenných kovů byly minimálně na nějakou
dobu skutečně poslední. Přichází totiž druhá část
úsporných opatření ve vékáčku, co do objemu srovnatelná s tou předchozí.
To znamená, že hráčský kádr prostějovských
volejbalistek bude v novém soutěžním ročníku
2019/2020 naprosto průměrný, aspoň pravděpodobným odhadem dle momentálně dostupných
informací. Maximálně střed ligové tabulky a boj
o holý postup do play-off se teď už stanou neodvratitelnou realitou.

Jak psal v této rubrice kolega Jirka Možný minule, český hokej i s jeho slavnou inovovanou image teď srážejí
některá kontroverzní rozhodnutí. Jedním z těch úplně
nesmyslných a platících již řadu let je, že nové přestupy
hráčů mezi kluby nesmějí být oficiálně zveřejňovány
před 1. květnem.
Teoreticky by se o kontraktech nemělo před tímhle
datem ani jednat, což je však blbost na entou. Každý
chce mít ohledně svého příštího angažmá jasno samozřejmě, co nejdříve to jde, na májové dny se kromě
některých výjimek rozhodně nečeká.
A tak se hromadně tají, co mnohdy stejně informačně prosakuje, místo normálního oznámení té které
zrovna uzavřené smlouvy se povinně čeká, až nastane
svazem schválený čas. Všechno dohromady přitom jen
nahrává spoustě zbytečných spekulací, vzniká klasický
guláš po česku. Nevalné chuti, vůně i celkového obsahu.
V konkrétním případě LHK Jestřábi Prostějov šéf klubu Jaroslav Luňák prozradil Večerníku v obsáhlém rozhovoru aspoň některé fanoušky vyhlížené personálie.
Na ty další si musíme všichni počkat do středy, teprve
s příchodem „magického“ termínu made by Czech
Hockey se dozvíme víc.

9ă52.

Å3591Ì32/2Ġ$6
6(+5É/3$5É'1Ì
)27%$/´
Lodivod prostějovských fotbalistů
OLDŘICH MACHALA zářil po
druholigovém utkání s Táborskem
nejen díky vítězství svého celku 2:1.
.20(7$

Foto: www.tkagrofert.cz

VÍT KOPŘIVA
Prostějovský tenista vyhrál podnik kategorie ITF World Tennis Tour s dotací 15 000 amerických dolarů v tuniské
Tabarce, což byl jeho letos první a v kariéžře celkem čtvrtý triumf kariéry na
turnajích této kategorie.
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CYKLISTÉ ZÁVODILI V AUSTRÁLII, PSZCZOLARSKI BRAL„BRAMBORY“
Karel Tyrpekl vybojoval body UCI na Belgrade Banjaluka

BRISBANE, PROSTĚJOV Série prestižních populárních dráhových závodů Six Day se uchýlila ke svému konci. Poslední díl ročníku 2018/2019 se v polovině dubna uskutečnil v australském
Brisbane a na startu stejně jako v předešlých případech nechybělo ani žlutomodré trio závodníků TUFO-PARDUS Prostějov. U protinožců se představila dvojice Daniel Babor – Luděk Lichnovský
a také Wojciech Pszczolarski, jehož tradičně doplnil polský reprezentační kolega Daniel Staniszewski. Vedlo se zejména posledně
jmenovaným, kteří brali čtvrté místo.

Jiří MOŽNÝ
„Do Austrálie jsme dorazili tentokrát
i se vším materiálem, náročné bylo
jen zotavování po časovém posunu.
Atmosféra v Brisbane byla skvělá
a závody jsme si užili. Od první desítky v celkovém pořadí nás dělil jen
jeden bod, ta byla takovým naším
cílem už na předchozích startech.
Wojta tu ale jel skvěle a čtvrté místo
je paráda,“ shrnul za prostějovské závodníky Luděk Lichnovský.
Právě pro jeho oddílového kolegu se
celé závody od počátku vyvíjely příznivěji. Pszczolarski a Staniszewski
hned na úvod zvítězili v Madisonu
a po prvním dnu figurovali na průběžném čtvrtém místě. Až do posledního dne byli v boji o pódium,
nakonec ale skončili shodně jako po

prvním dni čtvrtí. Jejich parťáci se
tentokrát konečně nemuseli potýkat
se zdravotními ani jinými komplikacemi a byli schopni bojovat s těmi
nejlepšími.
Následně už všichni vyměnili dráhové kolo za silniční a společně
se vydali na etapové měření sil do
Srbska, kde byl na programu závod
kategorie UCI 2.1. Belgrade Banjaluka. Elitní tým ve složení Luděk
Lichnovský, Marek Dolníček, Vladimír Mikšaník, Karel Tyrpekl, Tomáš
Bárta, Denis Rugovac a Wojciech
Pszczolarski přivezl po velmi dobrém týmovém výkonu první letošní
body do žebříčku UCI.
Hned na úvod čekala závodníky
téměř dvousetkilometrová etapa,
jejíž vítěz, australský závodník Aaron Gate, v ní přijel s náskokem

pěti vteřin na šedesátičlenný peloton. V něm figuroval také v barvách
TUFO-PARDUS Prostějova Karel
Tyrpekl, když byl klasifikován nejlépe z prostějovských závodníků na
24. místě. „Karel dojel v první etapě
s těmi nejlepšími, takže měl stále naději na slušné celkové umístění, čímž
získal roli lídra týmu. Ostatní se mu
tak snažili v dalších etapách pomáhat,“ uvedl k vývoji závodu sportovní
ředitel Michal Mráček.
O vítězi druhé etapy se rozhodovalo v hromadném dojezdu, nejlépe
si vedl tentokrát Tomáš Bárta, když
projel cílem jako dvaatřicátý. Tyrpekl si však držel svou pozici v průběžném hodnocení. Vědět o sobě dali
závodníci ve třetí etapě, když strávil
většinu dne v úniku mladý závodník
Vladimír Mikšaník a Tomáš Bárta
dojel patnáctý. „Výkon Mikšaníka
ve třetí etapě byl opravdu vynikající.
Tým hájící žlutý dres vedoucího závodníka jel tempo na čele pelotonu
a nejelo se vůbec pomalu. Závodníci
v úniku tak museli pravidelně střídat a neměli to vůbec jednoduché,
přesto vydrželi sto kilometrů. Jsem
rád, že jsme byli vidět a nebyli jsme
pasivní,“ chválil Mráček.

6TKQ2U\E\QNCTUMK$CDQT.KEJPQXUMÚ \NGXC TGRTG\GPVQXCNQCåXFCNGMÆ#WUVT¾NKK

Úkol týmu do závěrečné čtvrté etapy tak byl uhájit pořadí Tyrpekla
v celkovém hodnocení. To se podařilo, když dokončil etapu jako
sedmnáctý a celkově mu patřilo 12.
místo, navíc skončil třetí v klasifikaci závodníků do 23 let a zároveň

získal body do žebříčku UCI. „Musím pochválit tým, fungoval výborně. Lepší to mohlo být v závěrečné
etapě, kdy se naši závodníci nechali
zaskočit vývojem závodu a nebyli
ve správný čas na správném místě,
nicméně když se za tím ohlédnu,

Foto: archiv Tufo Pardus

dvanácté místo na závodě kategorie
2.1 navíc v Karlově věku je pěkný
výsledek. Bylo vidět, že je na tom
výkonnostně velmi dobře, že nemá
problém závodit s nejlepšími, a to
je určitě pozitivní zprávou,“ shrnuje
Mráček.

Naděje TUFO-PARDUS uspěly Školní mládež atleticky soutěžila

v Českém poháru na dráze v Národním sportovním centru PV
PRAHA, PROSTĚJOV Třídenní
klání Českého poháru na dráze
pro mládežnické kategorie se
konalo o velikonočním víkednu
v pražském Motole a mladí závodníci TUFO-PARDUS Prostějova opět několikrát stanuli na
stupních vítězů. Zlatým hřebem
víkendu pak byl z pohledu prostějovského týmu nový český rekord
mezi kadety ve stíhacím závodě
na 2 kilometry, o který se postaral
prostějovský Radovan Štec.
První měřitelnou disciplínou bylo 200
metrů s letmým startem a poté se jel
samotný sprint 9 trumfů. Mezi kadety
v něm měly prostějovské barvy hned
dvojnásobné zastoupení na stupních
vítězů zásluhou Matyáše Koblížka,
který měl druhý nejrychlejší čas, tře-

tí pak byl Radovan Štec. Bratranec
Matyáše Vojtěch Koblížek vystoupal
na třetí stupínek mezi staršími žáky,
jen těsně pod stupni vítězů skončil ve
stejné kategorii Stanislav Pátík. Velmi
dobře si vedla také Patricie Müllerová,
která byla nejrychlejší mezi staršími
žákyněmi, její čas byl zároveň pátým
nejlepším mezi kadetkami.
Podobně úspěšné bylo také stíhací
omnium, kde mezi kadety zvítězil
Radovan Štec, který v rámci individuální stíhačky navíc vytvořil nový
český rekord této kategorie. Dobře
si vedl také Matyáš Koblížek, který
skončil pátý. Svou kategorii starších
žákyň ovládla také Patricie Müllerová, mezi žáky byl z prostějovských
nejlépe pátý Vojtěch Koblížek. Vědět o sobě dali také junioři, když byl

René Smékal třetí, Lukáš Kolařík
pátý a Max Müller sedmý.
V bodovacím omniu navázala na své
úspěchy žákyně Patricie Müllerová,
když svou kategorii ovládla a zároveň byla svými výkony třetí nejlepší
kadetkou. Těsně pod stupni vítězů
skončil v kadetech Radovan Štec.
„Pro závodníky to byl další úspěšný
víkend i když byli na dráze po delší
odmlce, kdy se soustředili na začátek
silniční sezóny. Přesto je vidět, že si
drží svůj vysoký standard. Radovanův rekord je pak už jen třešničkou
na dortu, kterou bychom chtěli povznést ještě o něco výše. Je vidět,
že jsme přes zimu udělali kus práce
a doufám, že forma vydrží a bude
ještě stoupat,“ chválil své svěřence
Martin Cetkovský.
(om)

PROSTĚJOV Národní sportovní
centrum Prostějov se stalo dějištěm oblíbených závodů školáků
v netradičních atletických disciplínách. Na akci pořádané Sportcentrem DDM a Atletickým klubem
Prostějov se sešly více než dvě
stovky dětí ze základních škol celého regionu.
„Nově jsme oslovili ředitele centra
Ivana Pospíšila s prosbou, jestli bychom tuhle tradiční soutěž mohli
premiérově přesunout do Národního 6ąKPGLNGRwÊVÚO[XMCVGIQTKKUVCTwÊEJFÊXGMPCUVWRPÊEJXÊV÷\č (QVQ&CNKDQT1XGéMC
sportovního centra. Jsme rádi, že nám ky překážky stranou), fotbalový aut zajíc (člunkový běh 4x15 metrů)
vyhověl, za což mu patří velký dík,“ (hod kilogramovým medicinbalem), a prchající klokan (čtyřčlenná štafeta
uvedl jeden z hlavních organizátorů hod oštěpem (speciálním látkovým), sprintu s překážkami).
(ov, son)
Dalibor Ovečka.
Výsledky – dívky 4. + 5. třídy: 1. ZŠ Nezamyslice, 2. ZŠ, ul. Dr. Horáka
Závodily pětičlenné týmy dívek Prostějov, 3. ZŠ Plumlov. Chlapci 4. + 5. třídy: 1. ZŠ, ul. Melantrichova
a chlapců ve dvou kategoriích (4. + 5. Prostějov, 2. až 3. ZŠ Jana Železného Prostějov a ZŠ Nezamyslice. Dívky
třídy, 6. + 7. třídy) a v celkem šesti za- 6. + 7. třídy: 1. ZŠ Jana Železného Prostějov, 2. ZŠ Otaslavice, 3. ZŠ Němjímavých disciplínách. Byly jimi žabák čice nad Hanou. Chlapci 6. + 7. třídy: 1. ZŠ Nezamyslice, 2. ZŠ Němčice
(skok daleký z místa), blecha (přesko- nad Hanou, 3. ZŠ Jana Železného Prostějov.

=LPDQH]FKODGLODQDGxHQËGøWË]éRNRO¿GRYÇWUHWU\

„Aspoň, že nepršelo,“ oddechl si Dalibor Ovečka

PROSTĚJOV Hodně brzký termín letos vyšel na základní kolo
Čokoládové tretry 2019 pro prostějovský region. Byť už koncem
března venkovní teplota některé dny přesahovala na hřejivém
sluníčku i dvacet stupňů Celsia, v pátek 12. dubna dopoledne
panovaly o poznání méně příznivé podmínky. Desítky natěšených dětí (dohromady téměř 250) si však z nepříjemného chladu
pranic nedělaly a svým účastnickým nadšením rozpálily tradiční
běžecké závody do obvyklých maximálních otáček.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Jak známo, Zlatá tretra je suverénně největší i nejkvalitnější atletický
mítink v České republice spolupořádaný prostějovskou marketingovou agenturou TK PLUS. Součástí
této červnové mega akce každoročně bývá i Čokoládová tretra pro
nejlepší tuzemské mládežníky postoupivší z regionálních a následně
krajských kol. Přičemž jedno ze základních dějství proběhlo v posled-

ní pracovní den minulého týdne na
školním hřišti ZŠ Jana Železného
Prostějov.
Teplota se pohybovala okolo sedmi
stupňů, navíc silně foukalo. Nutností tudíž bylo teplé oblečení a ve
výbavě některých rodičů doprovázejících své ratolesti se dokonce
objevily zimní bundy. Zima každopádně průběh klání nijak nenarušila, celý tříhodinový program
precizně naplánovaný i provedený
členy Atletického klubu Prostějov
odsýpal jako na drátkách.
Slavnostní zahájení provedli náměstkové primátora statutárního
města PV Alena Rašková a Jan Krchňavý, kteří malým vyznavačům
královny sportů svorně popřáli jak
radost z pohybu, tak co nejlepší

dosažené výkony. A mladé naděje
od šesti do jedenácti let je vzaly za
slovo, navzdory ztíženým povětrnostním okolnostem soutěžily na
plné pecky.
„Aspoň, že nepršelo. Každopádně všechny děti musím pochválit,
s chladným počasím se popraly
statečně,“ usmíval se jeden z hlavních organizátorů Dalibor Ovečka
z AC Prostějov. Běhalo se na tratích 100, 200 a 300 metrů podle
věkových kategorií, vždy několik
nejlepších postoupilo do krajského
kola v Olomouci. „Zima mi nebyla, mamka mi dala teplé oblečení.
A hrozně moc mě to bavilo. Sice
jsem nevyhrál medaili ani nepostoupil dál, ale nevadí. Třeba mi to
vyjde za rok, určitě Čokoládovou
tretru zase zkusím,“ řekl Večerníku
desetiletý Kuba.
Součástí vydařené akce s hromadou sladkých odměn pro všechny
aktéry byly i vložené závody žáků
a žákyň s trochu většími atletickými
zkušenostmi.
Výsledky soutěžních kategorií
najdete ve sportovním servisu na
straně 26.

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
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jak se běhalo na Čokolláddovéé tretřee....
ZHQVQ4CFGM8¾ÿC
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Přestože nepatřil ke hvězdám zápasu a nastoupil pouze do
druhého poločasu, zaslouží si velké uznání. Jednak právě proto, že
vůbec nastoupil, přestože byl v zápise uveden spíše formálně kvůli
přetrvávajícím problémům nově zasahujícím i achillovku.
Nečekané svalové potíže, které zasáhly stopera Janíčka, však
nedávaly mnoho možností na výběr. Sus na hřiště vyběhl
a prokázal své defenzivní kvality i potřebnou předvídavost
a tvrdost. Že dostal jedenáctou žlutou? No a co...

KAREL
KROUPA
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Tomáš
KALÁB
Přestože do sobotní utkání s Táborskem
si nikdo z domácích borců nepřinesl žádné disciplinární tresty, měl trenér Oldřich
Machala opět omezené pole působnosti.
Do utkání kromě dlouhodobých marodů
Brédy, Šteigla a Pernackého nemohl zařadit ani Suse, který sice byl na lavičce. Jeho
dlouhodobější zdravotní problémy se ov-
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ZBYNĚK
MUSIOL

„I jako čerstvému devětatřicátníkovi se mi hraje samozřejmě pořád stejně. (úsměv)
První branka byl nacvičený signál, který se dobře povedl tím, že to vyšlo přímo na bránu,
to byla taková perlička. Táborsko se snažilo o aktivitu, vhazovalo několik autů, jenže ty
jsme si už pohlídali, v podstatě i jejich pokusy o vytvoření jakéhosi tlaku jsme měli pod
kontrolou, což se dá říci prakticky o celém zápase. Vyrovnávací gól jde z poloviny za
mnou, vytvořil jsem tam úplně zbytečnou standardku. Březinu jsem nechtěl faulovat, ale
on si dal nohu pode mě a já na ni šlápl. Takže jasný faul, z hlediska taktiky úplně zbytečný. Další věc samozřejmě je, že ze standardky jsme dostali na zadní tyči gól, to si musíme
vyhodnotit na videu. To se nesmí opakovat, takové situace si musíme pohlídat. Kromě
úvodních pasáží jsme drželi balón, dobře jsme kombinovali, k ničemu je prakticky nepustili. Ledová sprcha pro nás byl vyrovnávací gól, ale celou dobu jsme věřili, že zápas
dotáhneme do vítězného konce. Jsem přesvědčený, že po třech domácích vítězstvích z nás
spadne ten tlak a z Vítkovic něco přivezeme. Nový asistent trenéra přinesl některé nové
prvky, tréninky se ještě o malinko zintenzívnily, jde o tlak na přihrávku, na převzetí míče.
Mám pocit, že jsme proti sobě hráli, ale nepamatuji si to přesně.“ Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

Po tuctu minut završil svou hlavičkou Kroupa vlastní bilanci na půltucet vstřelených branek.

RYCHLÝ
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Prostějov (tok) Ať už Zdeněk
Fládr hraje, střídá, nebo vůbec není
na lavičce, jeho přítomnost je v šatně po vítězných zápasech nepostradatelná. Už několik let na něm leží
tíha vítězného chorálu a jeho výrazný hlasový projev následovníka
zatím určitě nemá...

klikni na

www.vecernikpv.cz

6TGPÆT/CEJCNCUNGFWLGEQX[O[UNÊ-TQWRCUOÊéGO
týmu Karel Kroupa, dovršil v den zápasu devětatřiceti let. Jako by léta nepočítal,
naskočil si po dvanácti minutách na centrovaný míč, který hlavou uklidil přímo do
růžku táborské branky.
Nejenže si dal ten nejlepší dárek k narozeninám, ale zásadně pomohl týmu, který
držel otěže zápasu, i když opticky se mohlo

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

Foto: Ivo Heger

zdát, že Táborsko mělo v prvním poločase
určitou převahu v držení míče. Dopředu
však nijak nebezpečné nebylo a vyrovnávací branka byla spíše dílem ojedinělé standardní situace.
Branka téměř do šatny mívá dost často
neblahé následky, o přestávce byla ovšem v domácí kabině znát víra ve vlastní
schopnosti. „Nebláznit, neotvírat hru,
hrát trpělivě, branka přijde,“ dalo by se
shrnout předsevzetí do druhé půle. Branka opravdu přišla, postaral se o ni trefou
Koudelka, a přes snahu hostů už byla
brankou vítěznou.
Eskáčko teď čekají tři nesmírně těžká
utkání. Už v pátek večer budou o body
bojovat ve Vítkovicích, na státní svátek 8.
května je čeká doma Jihlava a poté v neděli
dlouhý výjezd do Varnsdorfu. Výsledek
těchto tří utkání může výhru s Táborskem
zrcadlit v úplně jiném světle.
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aneb

pohledem karla kroupy
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šem zhoršují a zřejmě dojde na operativní
řešení. Nakonec to byl ale právě Sus, který
do druhého poločasu prostě musel nastoupit za zraněného Janíčka a svého úkolu se
zhostil nadmíru dobře.
Na soupisce každopádně zaujalo ještě jedno jméno, v kolonce asistenta se objevil Ladislav Onofrej, který je s týmem teprve od
minulého úterý. Jde o měsíc avizované rozšíření realizačního týmu, v jehož důsledku
se Petar Aleksijević vrátil plně na místo
trenéra brankářů a může se více věnovat
činnosti sportovního manažera.
Samému utkání předcházely dvě milé
gratulace, trenér starších dorostenců
Pavel Musil slavil padesáté narozeniny
a přímo jeden z aktérů utkání, kapitán

FOTOGALERIE
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V tabulce F:NL prostějovské eskáčko lehce povyskočilo

PROSTĚJOV Do konce druhé nejvyšší soutěže ještě pět kol chybí, ale utkání 25. kola sTáborskem bylo pro domácí 1.SK Prostějov
zásadní. Šlo totiž o přímý souboj s jedním z možných adeptů sestupu a jako takové bylo nutné bezpodmínečně vyhrát. Drobné
obavy vzbuzovala osoba hlavního sudího, který podle názoru
domácích neměřil v nedávném utkání s Budějovicemi úplně
stejným metrem. Nakonec ale domácí vydřeli těsné vítězství 2:1
a k záchraně jim chybí de facto uhrát už „jen“ čtyři body. V průběžně tabulce jsou na 12. místě.

pro Večerník

ZNÁMKA
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POCTIVÁ ZÁCHRANÁŘSKÁ PRÁCE SÍLÍ
původní
zpravodajství

MINIŠPÍL

fotbal
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„Byl to hodně důležitý zápas, nebylo
to ani tak o pověstných šest bodů,
řekl bych tak o dvanáct. (směje se)
Jsem moc rád, že jsme to zvládli.
V prvním poločase to byl velmi kvalitní duel, podle mě Táborsko bylo jeden
z nejlepších mančaftů, které tady hrály,
velice kvalitní mužstvo. Myslím si, že
nepatří na příčku, kde se momentálně
nachází. Ve druhém poločase to byl
spíš boj, ale se šťastným koncem pro
nás. Cítím úlevu, hodně to prožívám,
snad jsem byl i klidnější na lavičce, což
bych nikdy neřekl, že to někdy řeknu!
(pousměje se) Teď už máme vše ve
vlastních rukách. Na záchranu podle
mě budou stačit čtyři body a ty
jsem po dnešku přesvědčen, že
získáme.“
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TOMÁŠ KALÁB
Jak zásadní je pro výsledky eskáčka forma klíčových hráčů, znovu prokázaly jarní
boje především na domácím hřišti. Začalo se opět dařit kapitánu Karlu Kroupovi,
který vstřelil dvě branky Znojmu a vždy důležitou první branku Sokolovu i Táborsku. Se Sokolovem nahrál Machynkovi na vítězný druhý gól, s Táborskem vzal na
sebe rozhodnutí Koudelka, který opět začíná připomínat rychlík se smrtícími brejky. Zoufalá gólová bilance se přece jen trochu vylepšila, ale pořád to je málo. Patrné
je to především na venkovních zápasech, kde ani jedna vstřelená branka nestačí
byť jen na důležitý bodík. Doufejme, že se už ve Vítkovicích přidají další jména,
Vošahlík, Lutonský, Píchal...

PROSTĚJOV Minulé úterý došlo k již delší dobu
avizované změně v realizačním týmu prostějovských fotbalistů hrajících Fortuna:národní ligu. Na
post asistenta trenéra přišel Ladislav Onofrej, jedenačtyřicetiletý bývalý hráč Košic, v Čechách spojený především s olomouckým fotbalem. Od roku
2015 do konce loňského podzimu působil jako asistent trenéra Václava Jílka v Sigmě Olomouc.

„S Lacem Onofrejem jsme mluvili už před nějakou dobou, hledali jsme vhodnou formu spolupráce, nakonec
jsme se domluvili a jsem tomu rád, protože přinesl nový
pohled. Má zkušenosti jako hráč i jako trenér, má zkušenosti se záchranou týmu, to byly všechno atributy, které
mě vedly k tomu, že ho oslovím. Přinesl nový pohled,
zvedl kvalitu, navíc zapadl do týmu, s oběma dosavadními
trenéry se dobře zná,“ vysvětlil okolnosti příchodu nového

muže předseda klubu František Jura. Svůj komentář doplnil i hlavní kouč. „Petar Aleksijević toho měl strašně moc,
od sportovního manažera přes asistenta a trenéra brankářů, takže bych řekl, že se mu tímto hodně ulehčilo. Přišel
Ladislav Onofrej a myslím si, že to je dobrá volba, trénoval
jsem ho, takže ho dobře znám. Každopádně přináší nový
pohled zvenčí, což je velmi pozitivní,“ poznamenal k novému parťákovi na lavičce Oldřich Machala.
(tok)
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1.SK PV
FC MAS TAB 2:1
Další domácí zápas se vzhledem k postavení v tabulce Prostějova a Táborska jevil jako extrémně důležitý. Pro
zásadní krok k udržení soutěže bylo ve
25. kole Fortuna:Národní ligy nutné
získat opět tři body. Plán začal v sobotním odpoledni plnit oslavenec Karel
Kroupa, který se trefil zhruba ve stejném momentě jako proti Sokolovu.
Z náhodné standardní situace sice Táborsko vyrovnalo, ale ve druhém poločase strhl vítězství na domácí stranu
Jan Koudelka.

Tomáš KALÁB

Po necelých deseti minutách se do brejku
dostal Píchal, zbavil se obránce, jenže těsně přestřelil. Tucet odehraných minut pak
neznamenalo rozhodně tuctový gól. Po
sérii rohů si Kroupa naskočil na centrovaný balón a hlavičkou trefil přesně růžek
Šimanovy branky – 1:0. O chvíli později
Lutonský poslal do šestnáctky centrovaný
balón tak šikovně, že Šiman měl co dělat,

aby jej vytěsnil mimo branku. Koudelkovo zakončení zpoza šestnáctky minulo
pravou tyč. Po dvaceti minutách se připomněli hosté, po Pilíkově centru zakončoval hlavičkou Frýdek, jeho koníček příliš
bujarý nebyl a Le Giang jej rychle zkrotil.
Po necelé půlhodině hry dostali hosté příležitost kopat za hranicí šestnáctky přímý
kop, Březinův pokus Le Giang vyboxoval.
Dva Slaninkovy centry k ohrožení branky Táborska nevedly, Koudelkovu střelu
zneškodnil Šiman. Pět minut před přestávkou si Kroupa příliš důrazně vyšlápl
na Březinu a Valentův nepřímý kop zužitkoval ze druhé vlny hlavičkující Vandas –
1:1. Vzápětí se mohlo eskáčko dostat zpět
do vedení, když Šiman odčaroval kouzlo
Biolkovy hlavičky, Lutonského střela pak
jen těsně lízla břevno táborské branky.
Po hodině hry našel po rohovém kopu
Slaninka Vošahlíka, jeho zakončení na
přední tyči šlo ale mimo branku. Na druhé straně po stejné herní situaci zakončoval Frýdek střelou těsně nad branku.
O chvíli později hledal tak dlouho Koudelka prostor ke střele, až se zdálo, že šanci
prováhal, nakonec si ovšem jeho střela
cestu za Šimanova záda proklestila – 2:1.
Osm minut před koncem vybídl k rychlému posunu vpřed Kroupa Lutonského,
míč z jeho kopačky znovu sledoval břevno
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Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:

„Byly to opět nervy, vedli jsme 1:0, poločas byl výborný. Podle mého názoru jsme viděli
nadstandardní druholigový zápas. Zpočátku to nebylo úplně ono, ale od zhruba patnácté
minuty jsme hráli velmi dobře. Měli jsme dost šancí i na druhou branku, naopak soupeř
vyrovnal ze standardní situace a ve druhé půli jsme měli problém. Vypadl nám ze sestavy
Tomáš Janíček, doufám, že má pouze natažený sval, že to není nic vážnějšího. Martin Sus
má nově problémy s achillovkou a vůbec neměl nastoupit. Přemluvili jsme jej a myslím, že nám hodně pomohl. Ve druhé půli jsme chtěli hrát trpělivě s tím, že jsme lepší
mužstvo, na druhou stranu musím uznat, že Táborsko je dobré mužstvo, lepší, než jsme
předpokládali. Musím hráčům poděkovat za výborný výkon, museli jsme další utkání
v řadě doma vyhrát. Udělali jsme dobrý základ k tomu, abychom se zachránili v soutěži.“

Petr MIKOLANDA - trenér FC MAS Táborsko:
„Domácí se dostali do vedení po fantastické hlavičce Kroupy, byl to těžký kop a ještě míč
trefil do šibenice, s tím jsme neměli moc co dělat. V prvním poločase jsme hráli fotbal
společně s domácími, dalo se na to koukat, zaslouženě jsme vyrovnali na 1:1. Druhý
poločas se změnil v gladiátorské hry, které proměnila jediná šance domácích. Nechci
spekulovat, jestli byl na polovině hřiště Valenta sražen Polákem, nebo nebyl, z toho
vznikla situace tři na dva a domácí ji proměnili. My jsme pak měli jednu jedinou šanci
Frýdkem na zadní tyči. Dalo by se říci, že díky jediné šanci domácích zápas skončil 2:1.
Druhý poločas nemohl být hezký ani z jedné strany, to byly opravdu gladiátorské hry, to
je špatně pro fotbal. Kdybychom hráli fotbal, bylo by to v pořádku. Jenže hráči měli strach,
abychom nedostali gól, tak jsme chodili do soubojů a v tom nejsme úplně optimální.“

z ptačí perspektivy. Těsně před koncem
nejprve Frýdek nevyužil individuálních
dovedností a nenašel nikoho k zakončení, pak Koudelka odmítl definitivní rozhodnutí a z dobré pozice mířil opět nad

branku. Ani v tříminutovém nastavení už
hosté na remízu nedosáhli.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku F:NL najdete na
straně 26

druhého poločasu sice nebyl z naší strany
nejaktivnější, ale postupem času jsme se
dostávali do hry. Vzadu jsme si dobře nahrávali, kombinovali jsme a z toho pramenily šance. Ke konci zápasu se Táborsko
snažilo vyvinout tlak a mělo nějaké situace, na druhou stranu otevřelo obranu.“
yy Už o poločase byla znát víra ve
vlastní schopnosti a v to, že Táborsko
je k poražení...
„Už v první půli bylo vidět, že jsme měli ze
hry víc, Táborsko si velké příležitosti nevytvořilo. Byli jsme silní na balónu a věřili
jsme si a bylo to o tom, abychom běhali,
nabízeli se, hráli aktivněji bez balónu a dali
vítězný gól.“
yy Jak jste viděl vítěznou trefu Koudelky?
„Vše začal rychlý protiútok, kdy Honza
Polák na středu hřiště vybojoval balón,
posunul míč Honzovi Koudelkovi do
strany, ten si míč navedl na střed. Nevím,
jestli si dokonce gólman nesáhl na balón,
každopádně to byla ale dobrá trefa.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
yy Je potěšující, že domácí zápasy vycházejí, podaří se konečně dobrý výsledek i venku?
„Když pominu první zápas na Žižkově,
který nám vůbec nevyšel, tak jsme hráli
se soupeři, kteří byli v tabulce výš. Ústí ani
Pardubice nás nijak nepřehrály, v těchto
zápasech se minimálně bod vydolovat
dal. Dva body v tabulce samozřejmě chybí. Důležité je ale vyhrávat doma, věřím,
že když ve Vítkovicích půjdeme do zápasu stejně jako dnes, že budeme schopni
nějaký bod dovézt.“

d&QDąGLUOGX÷F÷NKQEQJTCLGOGqRQVXTFKN/KNCP.WVQPUMÚ
PROSTĚJOV Každý zápas lze poctivě odpracovat a přitom dotyčný nemusí být pro divácké oko příliš viditelný. V případě Milana
Lutonského (na snímku) se v zápase s Táborskem spojily obě premisy v jednu, protože využíval rychlostních dispozic v podpoře ofenzivy a nešetřil střeleckými pokusy, byť jim chyběla větší přesnost.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
yy Od zápasu se Zbrojovkou se objevujete v základní sestavě. V čem byl
tento zápas pro vás specifický?
„Byl to samozřejmě náročný zápas, věděli
jsme, o co hrajeme. Z toho pohledu bylo
nezbytné se na zápas dobře připravit, koncentrovat se a neudělat zbytečnou chybu,
abychom nepustili Táborsko do vedení.

Šlo nám de facto o šest bodů. Nastoupil
jsem na svém postu na levé straně. Minule se musela řešit situace kvůli karetním
trestům, takže jsem zaskakoval na hrotu,
pak jsme se vyměnili s Davidem Píchalem. Důležité, že jsme to všichni zvládli,
vytvořili si šance, některé centry jsme ale
nedohráli.“
yy Obdržet gól téměř do šatny není
nikdy příjemné, zatrnulo vám v tom
okamžiku?
„Vyrovnávací gól samozřejmě mrzel, protože navíc stopera Táborska ošetřovali
a soupeř tak hrál v tom okamžiku v deseti.
Ani tak se nám to nepodařilo pohlídat.
Přitom jsme věděli, že standardní situace
mají dobré, což se potvrdilo. Vstup do
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SMOOS 1.B TØÍDA O KFS
SKUPINA „A“:
21. kolo, neděle 5. května, 16.30 hodin: Haná Prostějov – Klenovice na
Hané (sobota 4.5., 16.30, Novák – Slota, Štěpán), Otaslavice – Ústí „B“ (sobota 4.5., 16.30, I. Antoníček – Halenka,
Winkler), Radslavice – Pivín (Kouřílek
– Matulík, Labaš), Kovalovice – Mostkovice (Bašný – I. Antoníček, Kaňok),
Jezernice – Němčice nad Hanou (10.00,
Hruboš – Labaš, Matulík).
LION SPORT 1.B TØÍDA O KFS
SKUPINA „B“:
21. kolo, neděle 5. května, 16.30 hodin: Velká Bystřice – Jesenec (Januš –
Kryl, Šafařík), Smržice volno.
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
19. kolo, středa 1. května, 16.30 hodin: Brodek u Prostějova – Skalka,
Čechovice „B“ – Brodek u Konice, Nezamyslice – Dobromilice, Určice „B“
– Vícov, Tištín – Držovice, Vrchoslavice
– Výšovice, Vrahovice – Horní Štěpánov.
20. kolo, neděle 5. května, 16.30
hodin: Dobromilice – Čechovice „B“,
Brodek u Konice – Vrahovice (sobota
4.5., 16.30), Skalka – Tištín (sobota 4.5.,
16.30, hřiště Pivín), Horní Štěpánov –
Vrchoslavice, Držovice – Určice „B“ (sobota 4.5., 16.30), Vícov – Nezamyslice
(hřiště Krumsín), Výšovice – Brodek u
Prostějova.
III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SKUPINA „A“:
12. kolo, neděle 5. května, 16.30 hodin: Němčice nad Hanou „B“ – Pavlovice u Kojetína (sobota 4.5., 16.30),
Olšany – Bedihošť (sobota 4.5., 16.30),
Nezamyslice „B“ – Biskupice (10.00),
Kralice na Hané „B“ – Želeč, Otaslavice
„B“ – Brodek u Prostějova „B“.
III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SKUPINA „B“:
16. kolo, neděle 5. května, 16.30
hodin: Zdětín – Hvozd (sobota 4.5.,
16.30), Protivanov „B“ – Plumlov „B“
(středa 8.5., 16.30), Kostelec na Hané
„B“ volno, Otinoves – Přemyslovice,
Kladky – Brodek u Konice „B“, Čechy
pod Kosířem – Ptení.
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
l(1SKUPINA. „B“:
14. kolo: Mutěnice – Držovice (neděle
5.5., 14.30, Nejezchleb), Uherský Brod –
Mostkovice (sobota 4.5., 13.00, Hanák).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:
Předehrávané 30. kolo: 1.SK Prostějov
– Líšeň (středa 1.5., 15.00, Vojáček – Svoboda, Řezníček).
23. kolo: Baník Ostrava „B“ – 1.SK Prostějov (sobota 4.5., 11.00, Koláček – Slováček, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
Předehrávané 30. kolo: 1.SK Prostějov – Líšeň (středa 1.5., 17.15, Svoboda
– Řezníček, Vojáček).
23. kolo: Baník Ostrava „B“ – 1.SK Prostějov (sobota 4.5., 13.15, Slováček – MS
KFS, Koláček).

ALEA SPORTSWEAR 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
21. kolo, neděle 5. května, 16.30 hodin: Chomoutov – Určice (sobota 4.5.,
16.30, Lepka – Straka, Hampl), Plumlov
– Lipník nad Bečvou (sobota 4.5., 16.30,
Jurčák – Samek, Šebesta), Protivanov
– Kostelec na Hané (Drápal – Majer,
Halenka), Čechovice – Beňov (Rosskohl
– Kopecký, Vachutka), Lipová – Brodek
u Přerova (Molík – Šrejma, Foral).

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
21. kolo, neděle 5. května, 16.30 hodin: Haňovice – Konice (Sedláček –
Dokoupil ml., Dokoupil st.).

FORTUNA NÁRODNÍ LIGA:
26. kolo: Vítkovice – 1.SK Prostějov
(pátek 3.5., 17.00).
CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
23. kolo, sobota 4. května, 16.30 hodin: Kralice na Hané – Opatovice (P.
Pospíšil – M. Pospíšil, Grečmal).
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utkání víc a ve všech čtyřech případech
zvítězit, byť poprvé až na penalty. Přesto však až do závěrečné čtvrthodiny
platil vyrovnaný stav.
„Už ráno jsem měl obavy, každý totiž od
nás čekal jen vítězství. Kluky jsem před
zápasem upozorňoval, že soupeř se sám
neporazí. Nepodcenili to, ale soupeř je
už dávno smířený se sestupem a úrovní
se nechali ukolébat. První poločas byl
hodně špatný, nedostali se do tempa a
z toho pramenil podprůměrný výkon,“
pustil se do ohlédnutí za vydřeným vítězstvím Petr Ullmann.
Hosté se sice dostali do řady možností,
nicméně ani jednu z nich nedokázali
zužitkovat a do kabin tak odcházeli za
překvapivě nepříznivého skóre 0:1.
„Nic se nám nedařilo, a navíc z našeho
rohu jsme po brejku hned v osmé minutě inkasovali. U domácích zavládla
euforie, byla to jejich první jarní bran-

dvou minut určily, že do kabin šli přeci
jen spokojenější jejich hostitelé.
A po přestávce začalo pravé představení jejich největší střelecké hvězdy
a také nejlepšího kanonýra soutěže.
Indra zvýšil vedení na 3:1 i 4:1 a po
následném Cibulkově snížení z pokutového kopu sám skóre i v závěrečné
minutě uzavřel. Tento výsledek tak
znamená, že se Losinští dostali na jedenácté místo o dva body před Kralice. Ty sice disponují čtyřbodovým
náskokem na Černovír, dole ale ještě

srazil do brány jeden z domácích hráčů.
„V závěru jsme si vytvořili ještě další dvě
tři gólovky. Mohli jsme vyhrát 6:1 i 7:1 a
mrzí mě, že jsme k utkání nepřistoupili,
jak jsme měli. Soupeř byl odevzdaný a
beru z dneška jen tři body,“ neoplýval přehnanou spokojeností konický kouč.
Úsměv se mu na tváři vyloudil až při
vzpomínce na devadesátou minutu, kdy
místo Jardy Vévody poslal do brány na
závěrečné sekundy svého asistenta Miloslava Fajstla. „Má to za odměnu, u mládeže odvedl za deset let kus práce a jsem
rád, že nyní pomáhá i mně. Navíc si vede
výborně i na tréninku, nebojí se a třeba si
v sezóně ještě zachytá. A Miloš nám už
dříve řekl, že když nastoupí, tak přispěje
pětistovkou do kasičky,“ culil se Ullmann,
jehož jen mrzelo, že kvůli vývoji skóre nemohlo k této rošádě dojít dříve.
Nyní Konici čeká další venkovní duel,
v neděli od 16:30 hodin se představí
TJ Sokol
/HÆWLQD
Sokol
.RQLFH

Branky: 8. Puchr – 59. Paš, 76. Širůček, 83. Kejík vlastní. Rozhodčí:
Aberle – Hampl, Chládek. Žluté karty: 26. Šafář, 53. Žváček – 73. Paš. Diváků: 85.
Sestava Konice: Vévoda (90. Fajstl) –
L. Bílý (46. Blaha), Ošťádal, Procházka, Drešr – F. Bílý (46. Cetkovský), Širůček, Kořenovský, Krása (37. Knoll)
– Kamený (85. Faltýnek), Paš (86.
Rus). Trenér: Petr Ullmann. (jim)

1:3
(1:0)

PROSTĚJOVSKO Na víkendová představení budou chtít oba regionální účastníci Prostějovska v
I.B třídě, skupině„B“ Olomouckého KFS co nejrychleji zapomenout. Nejprve v sobotu inkasovaly
Smržice „kanára“ na trávníku Třeštiny, přestože herně za svým soupeřem z vrchu tabulky příliš
nezaostávaly. O mnoho lépe nedopadl ani o den později Jesenec, který obdržel tři branky, ale
zato v domácím prostředí. Pro sloučený oddíl se Dzbelem to byla navíc třetí porážka v řadě...

ka. Měli jsme tři čisté gólovky, k tomu
jsme ještě dali branku z ofsajdu. Hlavně
Roman Kamený se nyní trápí střelecky,“ povzdechl si.
Na nepříznivý stav reagoval ještě v první
půli výměnou Knolla za Krásu, o pauze
pak bratry Bílé nahradil Blaha s Cetkovským. O přestávce navíc zvýšil hlas, až se
okna otřásala, a efekt se brzy dostavil. „Ve
druhé půli už se hrálo jen na jednu bránu.
Soupeř fyzicky odpadl a jen odkopával.
Dobývat deset hráčů je ale taky těžké.
Nemám rád takové zápasy, to raději hrát
s Bohuňovicemi nebo Rapotínem, kteří
kluky donutí,“ přemítal Ullmann.
O vyrovnání se téměř po hodině hry postaral vydařenou individuální akcí Martin
Paš, když své sólo z poloviny hřiště zakončil obejitím gólmana a střelou do prázdné
brány, poté kapitán Kuba Kořenovský
posadil míč z rohu na hlavu Adama Širůčka a následně si centr Vojty Cetkovského

pasivitu jsme byli potrestáni smolnou
brankou ze standardky, pak jsme chtěli
začít být aktivnější, ale dostali jsme druhý
gól. Nakopl nás paradoxně soupeř, vyloučením jejich hráče jsme se dostali do hry.
Čechovice pak až překvapivě vyklidily
pozice a třicet minut jsme útočili do plných. Podařilo se nám vydolovat aspoň
bod, ale nedat pak dvě penalty z pěti je
moc. Mrzí nás, že nemáme dva body, ale
i jeden je dobrý proti zatím nejlepšímu
soupeři, kterého jsme letos potkali.“

Hodnocení trenéra Protivanova
Milana Pitáka:

(1:1)

3:2
PK
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na Hané
FK Brodek
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I.B třída skupina A
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„Chtěl bych vyzdvihnout výkon celého
týmu. Soupeř byl silný a řekl bych, že ještě
o stupínek lepší než před týdnem Čechovice, odehráli jsme obrovsky těžký zápas a
se dvěma body jsem spokojen, přestože
jsme dvakrát vedli. V první půli měli hosté více šancí a mohlo to být klidně i 0:2,
přečkali jsme to a vyrovnali jsme se agresivní hře soupeře, trápí nás však koncovka. Vytvořili jsme si další čtyři pět šancí,
nejsme ovšem schopni dotáhnout je do
konce. Soupeř byl nicméně rychlý, důrazný, kombinačně silný, i bod by pro nás
byl dobrý a oddechl jsem si. Na ‚Prájovi‘
je vidět, že mu chybí klid. Chybí mu už
jen jeden gól do stovky a možná je i z toho
nervózní, při šancích si ale počínali špatně
i ostatní. V závěru se nám zranil Zelinka,
který nás předtím hodně podržel, když
zvládl přečíslení dva na jednoho. A pak
Hradečný chytil dvě penalty. Slíbil sice tři,
ale i dvě jsou dobré.“ (smích)

Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Petra Merty:

PROSTĚJOVSKO Jubilení dvacáté dějství skupiny„A“ I.B třídy Olomouckého KFS přinelso do táborů
regionálních celků poloviční úspěchy. Zatímco Klenovice vyhrály a nováček z Otaslavic dovezl tříbodový triumf dokonce z venku, Němčice opět – i když hrdinsky pouze v jedenácti lidech – padly.
Na čem místní fotbalisté shořeli, jsou penalty. Všechny tři týmy, které se dostaly do rozstřelu, padly.
Zklamání prožila Haná Prostějov, Pivín i Mostkovice. Je jasn, že takové ztráty mohou v konečném
součtu mrzet...
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Branky: 13. Lužný, 56. Klimeš – 22.
Šebesta, 61. Složil. Rozhodčí: Januš
– Rosskohl, Šafařík. Žluté karty: 17.
Zatloukal, 86. Klimeš (oba K). Diváků:
145
Sestava Kostelce na Hané: Zelinka
TJ Sokol
Hodnocení trenéra Lipové
(88. Hradečný) – Synek (58. Keluc),
8UćLFH
Pavla Růžičky:
2:3
Chytil, Móri, Zatloukal (55. Výmola)
TJ Sokol
(:1)
„Hra byla vyrovnaná a pořád nám – L. Grulich, Hruban, Klimeš, Vymazal
Plumlov
ještě kousíček chybí, není to jako na – Lužný, Preisler (90. A. Grulich). TreVíce na straně 38
(jim)
podzim, kdy jsme všechny jedno- nér: Petr Merta.

Branky: 9. Pekař, 36. Fialka, 74. Palla.
Rozhodčí: M. Pospíšil – Štětka, Vedral.
Žluté karty: 37. Skoumal. Diváků: 120.
Sestava Lipové: Výmola – Žilka (46.
Petržela), Abrahám, D. Přikryl (60. Jamrich), A. Přikryl (71. Moštěk) – Palla,
Horák, Drexler, Pekař – P. Dostál (77.
M. Vybíhal), Fialka (75. Novák). Trenér: Pavel Růžička.
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značně přehrávali. Chybí nám trochu
kvalita a dnes nás brzdilo i hřiště, s
výsledkem jsem ale spokojen. Do
poločasu se nám podařilo vsítit dvě
branky a pak třetí, utkání jsme tak v
klidu dohráli. V první půli měli i domácí dvě pološance, nedali je, a nám
se naopak podařilo prosadit po standardkách. Jeli jsme si pro tři body a
přivezli jsme si je. Maximálně spokojen jsem byl i vzadu, Holásek byl
zdravotně indisponován, Výmola si
ale odbyl premiéru a vychytal nulu,
máme tak výbornou dvojku.“
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„O soupeři jsme se před zápasem dlouze
bavili, přesto jsme v první půli hráli bez
míče, všude jsme byli o krok později, báli
jsme se hrát a nenabízeli jsme se, byl to
zatím náš nejslabší výkon na jaře. Za přehnaný respekt k soupeři a hrůzostrašnou

„Do červené karty a penalty jsme dominovali. Kluci hráli, co jsme si řekli, byli
jsme nebezpeční po stranách, získávali
jsme odražené míče ve středu, nepanikařili jsme v obraně a hrozili jsme v útoku.
Nejprve Matula přímákem k tyči nedal
brankáři šanci, poté jsme korunovali povedený nástup do druhé půle brankou
Pospíšila do šibenice. Pak ale přišel nepochopitelný zkrat Klimeše, který strčil
do soupeře v nepřerušené hře, Matula
musel dolů a do brány Zapletal. Domácí
snížili, zjednodušili hru, posílali nákopy
nahoru a my byli posledních třicet minut
zalezlí. Odolávali jsme až do nastavení,

Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

0:3
(0:2)

vyhráli jsme hlavičku, byli jsme ale špatně
pod míčem a střelou ze šestnáctky do šibenice soupeř vyrovnal. V rozstřelu jsme
byli šťastnější, štve mě ale dvaašedesátá
minuta. U Klimeše jde o opakovaný jev
a musíme se o něm pobavit s vedením
klubu, peněžitý trest jej nemine. Musí se
umět ovládat, jeho chování nás už stálo
víc bodů a oslabil nás do dalších bojů.“
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bude pořádně horko. Z divize „D“
totiž zřejmě spadnou poslední Nové
Sady a v „éčku“ o Černého Petra soupeří Šumperk, Přerov a Ústí.
V dalším z už téměř existenčních soubojů se tým hrajícího kouče Lukáše
Krobota střetne s devátými Opatovicemi, které zatím mají o čtyři body
SK
více. Hrát se bude v Kralicích v sobotu
3URWLYDQRY
2:2
od 16:30 hodin.
(jim)
(0:1)
TJ Sokol
na PK 3:4
Statistiky z utkání a ostatní výsledĆHFKRYLFH
ky krajského přeboru hledejte na
Branky: 65. Milar z penalty, 92. F. Postraně 27
spíšil – 26. Matula, 50. A. Pospíšil. Rozhodčí: Lizna – Straka, P. Brázdil ml.
Žluté karty: 90.(+2) F. Pospíšil – 42.
Hanák, 89. Frys. Červená karta: 62.
Klimeš. Diváků: 120.
Sestava Protivanova: M. Piták – Z.
Pospíšil (53. T. Pošpíšil), Milar, Dvořák,
M. Sedlák (85. D. Nejedlý) – Musil (69.
Liška), F. Pospíšil, Kropáč, Sekanina, D.
na půdě nedalekých Haňovic. „Bude- Sedlák – Grmela (83. R. Sedlák). Hrající
me teď trénovat třikrát týdně, abychom trenér: Milan Piták. Sestava Čechovic:
si obnovili jistotu na míči. Musíme se Klimeš – Běhal, Walter, Zacpal, Hanák –
kvalitně připravit a hodně zlepšit, s tako- Muzikant (58. Chmelík), Kolečkář (90.
vým výkonem jako proti Leštině bychom Řehák), Lakomý, Pospíšil (73. Frys) –
těžko pochodili,“ uvědomuje si Ullmann. Halouzka (85. Foret), Matula (65. Zapletal). Trenér: Lukáš Koláček.

Konice se trápila s outsiderem,
proti Leštině si zachytal i asistent

tových kopech s Dolany, Jeseníkem
i Želatovicemi a neúspěchem v nich
proti Lutínu přišel tvrdý direkt. Přímý
souboj dvou sestupem ohrožených
mužstev vyzněl pro soupeře.
Na cizím hřišti Kraličtí naposledy nebodovali v desátém kole, tehdy v neděli
7. října podlehli „béčku“ 1.HFK Olomouc 2:5. A navlas stejný výsledek se
zrodil i po téměř sedmi měsících. Jako
první se sice prosadili hosté, konkrétně již v desáté minutě Jaroslav Dračka,
jenže góly Indry a Lazarova v rozmezí

I.A třída skupina B

SK Jesenec–
Dzbel
FK Nové
Sady „B“

(2:0)

6:0

TJ Sokol
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pováženou. Porážka mrzí o to víc, že
rozdíl mezi oběma týmy nebyl prakticky žádný, hrálo se spíše mezi šestnáctkami, ale zatímco my jsme udělali
tři hrubé chyby, které soupeř potrestal,
sami jsme nedokázali vstřelit ani jedinou branku. Musíme si situaci rozebrat,
povykládat si o tom a jedeme dál. Už to
však na nás trochu doléhá...“

proměňovali, my jsme nastřelili jednou
břevno, dvakrát tyč, a dokonce zahodili i
penaltu! Myslím, že na šance jsme doslova
shořeli, skóre mohlo být úplně jiné... Takže
pocity jsou takové rozporuplné. Mám radost ze hry, ale výsledek je strašný...“ (pk)

PROSTĚJOV Marně vyhlížely svého víkendového soupeře fotbalistky Držovic. Utkání s Uherským Brodem, k
němuž mělo dojít v neděli od čtyř hodin odpoledne, se zatím úvodního výkopu nedočkalo. Jihomoravský výběr tři
hodiny před plánovaným začátkem vyslal informaci, že
se nedokázal sejít a nedorazí. Domácí hráčky by tak měly
nárok na tři body, jenže prioritou je hlavně zápasové vytížení a duel třináctého kola moravskoslezské divize žen,
skupiny „B“ se tak uskuteční v náhradním termínu.
„Na konkrétním datu se teprve budeme domlouvat. Je vidět,
že problémy se skládáním sestavy mají i jinde, a je to škoda, já
měl zrovna nyní k dispozici hned patnáct hráček. Škoda, že

se nám ozvali tak pozdě. Nechceme ale vyhrát kontumačně,
holky hlavně potřebují hrát, tak se pokusíme najít vhodný
den,“ nechal se slyšet držovický kouč Tomáš Jetel.
Nejbližším soupeřem jeho výběru se stanou o víkendu
Mutěnice, které nyní vzhledem k lichému počtu účastníků
rovněž pauzírovaly. Na jihu Moravy se bude hrát v neděli 5.
května od 14:30 hodin a Držovice se domácím pokusí oplatit podzimní porážku 1:4. „Je to těžký soupeř, věřím ale, že
v pátek dobře potrénujeme a o víkendu se sejdeme v silné
sestavě,“ přemítal Jetel před duelem se čtvrtým celkem aktuálního pořadí, jenž zaostává pouze bod za třetím Zlínem.
(jim)
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Sestava Smržic: Kollmann – Vařeka,
Hodnocení trenéra Smržic
Tomiga, Gottvald, Augustin (70. A.
Ivo Zbožínka:
Studený) – Kiška (46. Pleva), Zbožínek (60. Kalandřík), Klus, M. Verner – „Je to pro nás krutý výsledek, domácí nás
Kotlár (81. Bajer), Luža (46. Š. Verner). vyškolili především v efektivitě. Hra byla v
poli vyrovnaná, ale zatímco oni své šance
Trenér: Ivo Zbožínek.

PROSTĚJOV Na bezbrankovou remízu by nejraději navázali hráči 1.SK
Prostějov tento pátek ve Vítkovicích. Na podzim sice Hanáci na výsledek žehrali, když nastřelili dvě tyče Kroupou a Koudelkou, jenže teď by se v utkání
26. kola Fortuna:Národní ligy hodil.
Ve Vítkovicích bylo vedení klubu po podzimu spokojeno, ne tak trenér Jiří Balcárek, který si představoval bodů o trochu víc. Severomoravané přes zimu posílili o
pětici mladých hráčů, většinou do ofenzivní činnosti.
Jarní sezóna ostravskému týmu zatím vcelku vychází, jedinou hořkost porážky
poznali Balcárkovi svěřenci doma od Českých Budějovic. Doma ovšem porazili
Táborsko a především Jihlavu, úspěšní byli i v Chrudimi. V posledním domácím
utkání remizovali doma s ústeckou Armou 1:1 v sestavě Květon – Celba, Mikula,
V. Cverna, Surzyn – Pašek, Motyčka, Holiš, Bzirský (84. Januška) – Matěj (72.
Chvěja) – Vasiljev (58. Kaloč).
„Bude to hrozně těžký zápas. Máme sedmadvacet bodů, ale chceme přivézt konečně i nějaké z Vítkovic. Ty mají kvalitní mužstvo, mají hodně bodů, takže hrají
v klidu. Potřebovali bychom dovézt nějaké body zvenku, abychom doma zase nemuseli hrát o život,“ přeje si trenér Oldřich Machala.
(tok)

0:6

MOSTKOVICE, PROSTĚJOV Překvapení se nekonalo. O favoritovi
duelu třináctého kola „B“ skupiny
Moravskoslezské divize žen nebylo
v neděli dopoledne na mostkovickém pažitu pochyb a FK Holešovské
holky svou roli potvrdil. Hostující
hráčky se dvakrát prosadily ještě do
přestávky a další čtyři trefy přidaly
po změně stran, při jasně nejlepším
útoku a jen o fous druhé nejlepší
obraně si tak pojistily druhou pozi-

MOS
HOL

ci, zatímco domácí hráčky zůstaly s
opačnou bilancí přikovány k poslednímu místu tabulky.
Mostkovicím se ve stávajícím průběhu
aktuálního ročníku podařilo skórovat jen
třikrát – na podzim jednou s Vlkoší a Mutěnicemi, na jaře taktéž jednou s Brumovem. A tuto svou bilanci si proti Holešovu
nevylepšily. Oproti poslednímu duelu
proti Vlkoši nastaly v základní sestavě domácích celkem dvě změny, když Ptačníkovou a Vlkovou nahradily Ošťádalová
a Hejcmanová, v bráně zůstala stejně jako
minule Holubová.
Poprvé se za záda dvacetileté gólmanky
trefila již ve dvanácté minutě Šiblová,
deset minut před pauzou ji napodobila
Ševčíková. Další tři zásahy si zkušené

hostující družstvo nechal na přelom šesté
a sedmé desetiminutovky, kdy se v rychlém sledu prosadily Brázdilová, Slezáčková a Řiháková, na tenisové skóre upravila
výsledek v samém závěru Doleželová.
Domácím fotbalistkám se nepodařilo
vstřelit ani čestný úspěch a už téměř dvě
stě minut neskórovaly. Změnit tuto bilanci budou moci v sobotu krátce po poledni, kdy se od 13:00 hodin představí na
půdě Uherského Brodu. Pátý celek průběžného pořadí má zatím na kontě třináct
bodů, zatímco Mostkovice jediný, ten
právě získaly při podzimní bezbrankové
remíze při vzájemném souboji. (jim)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a
průběžnou tabulku MSDŽ najdete na
straně 27
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Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

Branky: 72. a 79. T. Gereš, 6. Ondrášek,
12. Masopust, 61. Šincl, 88. Tyráček.
Rozhodčí: Novák – Valouch, Rozman.
„Výsledek hovoří za vše... Prohráli jsme Žluté karty: 75. T. Gereš – 56. Tomiga,
již potřetí v řadě a situace začíná být na 71. Kalandřík, 71. Pleva. Diváků: 120.

Branky: 30. Holub, 57. Šrom, 64. Urbánek. Rozhodčí: Chládek – Aberle,
Štěpán. Žluté karty: 82. P. Tichý ml.
– 74. Steklý. Diváků: 100. Sestava
Jesence: R. Burget – Žouželka, Ullmann, Burian, Laštůvka (66. Kořenek) – J. Burget (66. Ošlejšek), P.
Tichý ml., Poles, Konečný – J. Tichý,
Navrátil. Trenéři: Petr Ullmann a Petr
Tichý st.

(0:1)

0:3

PK 7:8

1:1
(1:1)

Sokol
0RVWNRYLFH
Sokol
-H]HUQLFH

tak akorát jedenáct... Klukům jsem tak
říkal, že počítám s pětkou až desítkou a
pochválím je snad i za první možnost.
Oni se však neuvěřitelně semknuli, odjezdili celých devadesát minut, hráli neuvěřitelně srdíčkem a byli dokonce místy
lepší než domácí. Dovolím si tvrdit, že
jsme si nezasloužili prohrát. Bohužel
jsme ale zase shořeli na koncovce, což
nás trápí dlouhodobě. Nemáme to potřebné štěstíčko, dali sjem jen jedinou
branku. Za výkon jsem ale na všechny
hráče hrdej.“

FC
ŅHODWRYLFHÅ%´
).1đPćLFH
nad Hanou

Branky: 27. Vojtíšek – 44: Bosák. Rozhodčí: Zemánek – Majer, Vrážel. Bez
žlutých karet. Diváků: 65
Sestava Mostkovic: Lukáš – Sekanina,
L. Zapletal, Doseděl, Dadák – Hatle, O.
2:1
(1:0)
Zapletal (89. J. Karafiát), Vojtíšek (88.
Kravák), Bureš, Šubert (86. Š. Karafiát)
Branky: 31. a 85. Dlouhý – 48. M. - P. Zapletal. Trenér: Ivo Kroupa.
Navrátil. Rozhodčí: Majer – Horák,
Hruboš. Žluté karty: 33. Calábek, 44. Hodnocení trenéra Mostkovic
Iva Kroupy:
Jemelka, 73. Tomek, 80. Čtvrtníček, 90.
„Sice jsme se do toho dnes více jak
Klimek (všichni Ž). Diváků: 40
Sestava Němčic: Chmelař – Řezáč, M. poločas dostávali, ale potom to bylo
Navrátil, Jarmer, Chalánek - Pěnčík, J. výborné a měli jsme několikrát výNavrátil, Hrůzek, Jordán - Studený, Ko- hru nadosah. Chci poděkovat Jarovi
a Oskarovi za pomoc. Oba jsou velké
lečkář. Trenér: Radovan Novotný.
osobnosti a srdcaři. Jdou nám pomoci
Hodnocení trenéra Němčic
ve svém věku bez tréninku, při penalRadovana Novotného
tách na sebe vezmou zodpovědnost a
„K těžkému soupeři, který byl posílen o v klidu promění. Sice to tentokrát nehráče áčka, jsme odjeli jen s torzem muž- dopadlo, ale přesto jsem všem klukům
stva. Chybělo nám hned několik borců poděkoval. Znovu tam bylo srdíčko,
včetně hráčů základní sestavy, bylo nás což je nejdůležitější.“
(pk)

„Do utkáhí jsme šli oslabení o tři klíčové hráče a bylo to znát. Diváci viděli
pěknou divočinu, ze které jsme bohužel
vytěžili pouze bod. Nechytili jsme jako
už tradičně začátek, kdy jsme záhy inkasovali a pak podruhé. Sice jsme během
tří minut vyrovnali, ale takřka vzápětí
kjsme dostali třetí branku. Střelecký rej
pokračoval i po přestávce, kdy se nám
podařilo vývoj zápasu zvrátit. Bohužel
těsně před koncem jsme to nezvládli
takticky a inkasovali Penaltový rozstřel
to už je loterie, v níž jsme neuspěli. Řeknu to takhle, dáváme hodně gólů, což je
zásluha mužstva, dostáváme hodně branek a to je vina trenéra... Uvažuji proto o
rezignaci! Nechtěl bych také, aby to byl
ze strany rozhodčích hon na Svozila, což
cítím...“

Otaslavice vyhrály venku, Klenovice jedou
Látal. Bez žlutých karet. Diváků: 152 – Zatloukal, Gábor. Hrající trenér:
Sestava Otaslavic: Sika – Hrazdíra Daniel Kolář.
1:0
SK
(1:0)
(52. Pírek), Koudela, Vogl, Ruszó –
5DGVODYLFH
Hodnocení hrajícího trenéra
Tkáč, Drmola, Smékal, Gerneš – NeHané Prostějov Daniela Koláře:
Branka: 29. Všianský. Rozhodčí: Ho- jedlý, T. Hon (62. Merdita). Trenér:
„Než jsme se rozkoukali, už jsme prorák – Mlčoch, Látal. Žluté karty: 51. Jiří Hon.
Cetkovský – 48. Stoklásek, 80. Horák.
hrávali... Gól nás ale nepoložil, ba právě
Hodnocení trenéra Otaslavic
naopak. Od té doby jsme byli lepší, poDiváků: 63
Jiřího Hona:
dali jsem velice dobrý výkon a už v první
Sestava Klenovic: D. Pokorný – Spálovský, Prášil, Cetkovský, Popelka „Byl to zápas se sousedem v tabulce. Vě- půli mohli dát čtyři branky. Proměnili
– Zapletal (86. Grepl), Dadák, Ro- děli jsme, že nás nečeká jednoduchý jsme jen dvě šance, což nechávalo dozehnal, Frys (73. Drábek), Dreksler zápas, ale za cíl jsme měli bodovat. V mácí ve hře. A byli jsme potrestáni hned
– Všianský (78. Borovský). Trenér: první půli byla vidět hra na obě strany s na začátku druhého poločasu, kdy nejtím, že nám se podařilo vsítit branku po prve z více než přísné penalty a za dalVladimír Horák.
pěkném centru z pravé strany. Několik ších pět minut další zbytečnou trefou,
.
Hodnocení trenéra Klenovic
dalších nadějných šancí se nám ale bo- domácí skóre otočili. Nadále jsme hráli
Vladimíra Horáka:
hužel proměnit nepodařilo, naopak, ale aktivně a naštěstí před koncem ale„Panuje určitě spokojenost. Potvr- šance domácích výborně vychytal gól- spoň vyrovnali. Penalty nám v poslední
dili jsme předchozí vítězství a i když man. V druhé půli se nám podařilo ve- době nejdou, sice jsme dali čtyři z pěti,
vyhráváme nejtěsnějším poměrem, dení zvýšit, ale po sérii neproměnných ale přesto prohráli Stejně jako minule...
body nám naskakují a ze třetího mís- šancí trestal soupeř, který snížil. Nako- Před zápasem bych bod bral, nyní to cíta jsme nadšení. Měli jsme v utkání nec sem nám podařilo vstřelit pojišťo- tím jako dvoubodovou ztrátu.“
Sokol
územní převahu, dostali se do tří až vací gól a utkání dotáhnout k úspěšnéY3LYtQđ
čtyř vyložených šancí, ale momentál- mu vítězství. S výkonem týmu jsem
4:4
(2:3)
Sokol
ně nám to nepadá. Soupeř si vytvořil spokojen, kluci bojovali a šli jsme za
PK 4:5
ÔMH]GHF
snad pouze jedinou příležitost, jinak úspěchem.“
jsme bránili bezchybně. I ve druhé
Sokol
Branky: 22. M. Svozil z penalty, 25.
půli jsme je zatlačili, oni se soustřediÔVWtÅ%´
3:3
Valtr, 56. Pospíšil, 67. Šišma – 20. a 89.
li na brejky. Bohužel druhou branku
(1:2)
TJ Haná
PK 5:4
Šídlo, 4. Skála, 33. Fabián. Rozhodčí:
jsme nepřidali, naopak v závěru nás
3URVWđMRY
Šrejma – Kreif, Zemánek. Žluté karzachránil brankář dvěma bravurními
zákroky po rohových kopech hostů. Branky: 2. a 55. Kalous, 50. Šerý z ty: 21. Sova, 35. Jančovič, 66. Šídlo,
penalty – 20. a 84. Gábor, 40. Zatlou- 82. Jiříček. Diváků: 110
Výhra je zasloužená.“
kal. Rozhodčí: Lasovský – Hruboš, Sestava Pivína: Fürst – Bartoník, Šišma,
Sokol
Juráň. Žluté karty: 7í. Částečka, 84. M. Pospíšil, T. Vrba – Frýbort, M. Svozil,
7RYDćRY
1:3
Žeravík – 65. Strouhal. Diváků: 30
Novák, Valtr – S. Vrba (65. Buchlák), TraSokol
(0:1)
Sestava Hané: Lošťák – Jančiar jer. Trenér: Jaroslav Svozil st.
2WDVODYLFH
(81. D. Kolář), Macourek, M. KoHodnocení trenéra Pivína
Branky: 73. Rous – 11. a 51. Nejedlý, lář, Trnavský – Hladký, Krupička,
Jaroslava Svozila:
83. Pírek. Rozhodčí: Krpec – Kučera, Makowski, Strouhal (70. Holomek)

7-6RNRO.OHQRYLFH
na Hané

+5š=1ê9Ì.(1'-HVHQHFD6PUæLFHVQXORXQDNRQWĚ Trojice týmů potkala penaltového smolíka

I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

LEŠTINA, PROSTĚJOV Hned ke
třem střídáním ještě před zahájením
druhého poločasu donutili fotbalisté
Konice svého kouče Petra Ullmanna
při souboji s beznadějně poslední
Leštinou. Venkovní duel dvacátého
kola „A“ skupiny I.A třídy se pro jediného regionálního účastníka nevyvíjel vůbec dobře, když již od konce
první desetiminutovky prohrával, teprve po změně stran se favorit ukázal
a třemi brankami si zajistil povinné a
očekávané tři body.
Leština získala za celý dosavadní průběh ročníku pouze čtyři body, zatímco
její sobotní soupeř již devětatřicet. A
stejně tak výmluvná byla i jarní bilance. Zatímco tým ze Zábřežska všechna
tři svá letošní utkání prohrál, navíc bez
vstřeleného gólu při skóre 0:13, tak Konice je naopak zatím týmem jara, když
stihla před víkendem odehrát o jedno

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

VELKÉ LOSINY, PROSTĚJOV
Čtyři zápasy trvající bodová série
Kralic v krajském přeboru mužů
skončila. Jediný regionální zástupce v páté nejvyšší domácí soutěži
dokázal ve všech svých předešlých
jarních utkáních vybojovat remízu

VEL
KRA

a dovést koncovku až do penaltového rozuzlení, na půdě Velkých
Losin už ale neuspěl. Pod výraznou
porážku 2:5 se podepsal především
Tomáš Indra, autor hned čtyř zásahů mužstva z lázeňského města.
Kralice jsou společně s Medlovem
remízovým králem probíhajícího
ročníku. Hned devět jejich soubojů
nepoznalo po uplynutí devadesáti minut vítěze, v tomto roce tomu tak bylo
až do uplynulého víkendu ve všech
případech. Ale po zvládnutých poku-

(M<GD>@I@PCGÁ?<GTàOTüBÇGJQ½CJ&I?MP<Q@3@GFÑ>C)JNDIµ>CQTNJFJKMJCMµGT
PROSTĚJOVSKO Jen těžko hledal vhodná slova kouč Čechovic Lukáš Koláček k incidentu z dvaašedesáté
minuty, kdy se jeho gólman David Klimeš ohnal mimo hru po soupeři a posadil svým vyloučením Protivanov na
koně. Hosté pak ztratili dvougólový náskok a brali jen dva body, čímž přišli o možnost posunu na druhé místo
tabulky. V dalších duelech dvacátého kola „B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS si Lipová poradila s předposledním Slavonínem, Kostelci se podařilo získal dva body s aktuálně stříbrným Brodkem u Přerova a Plumlov se
konečně dočkal prvních jarních bodů, když dokázal při regionálním derby zvítězit na trávníku Určic.
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!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce
na vaši návštěvu!

KRAJSKÝ PØEBOR PØÍPRAVEK:
15. kolo: 1.SK Prostějov – Hranice (neděle
5.5., 9.00).

OKRESNÍ PØEBOR
0/$'h©&+l.µ
16. kolo, sobota 4. května: Otaslavice – Určice (10.00), Mostkovice – Lipová (13.30),
Nezamyslice „B“ – Horní Štěpánov (pátek
3.5., 17.00), Vrahovice – Smržice „B“ (9.00),
Výšovice – Ptení (neděle 5.5., 14.00), Přemyslovice – Kostelec na Hané (neděle 5.5.,
9.00).

2.5(61©3´(%2567$5h©&+l.µ
12. kolo, neděle 5. května, 10.00 hodin:
Brodek u Konice / Horní Štěpánov – Protivanov (sobota 4.5., 9.00), Hvozd – Plumlov,
Kralice na Hané – Mostkovice, Brodek u Prostějova – Určice (sobota 4.5., 14.00), Pivín –
Klenovice na Hané (14.00).

)/<81,7('.5$-6.6287¨l
0/$'h©&+l.µ
17. kolo, neděle 5. května: Haná Prostějov
– Řetězárna (sobota 4.5., 10.00, Dokoupil),
Kralice na Hané – Smržice (neděle 5.5.,
14.00, OFS).

FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
0/$'h©&+l.µ
Dohrávané 14. kolo, středa 1. května:
Kozlovice – Konice (10.00, Bartl), Dub nad
Moravou – Nezamyslice / Němčice nad Hanou (11.15, Konečný), Nové Sady – Olšany
(12.00, Slota), Černovír – Čechovice (14.15,
Borůvka).
21. kolo, sobota 4. května: Dub nad Moravou – Olšany (11.15, Molík), Šternberk –
Čechovice (neděle 5.5., 9.00, Kryl), Nezamyslice / Němčice nad Hanou – Zábřeh (10.00,
Matulík), Mohelnice – Konice (neděle 5.5.,
10.45, Straka).

FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
67$5h©&+l.µ
Dohrávané 14. kolo, středa 1. května: Kozlovice – Konice (11.30, Bartl), Dub nad Moravou
– Nezamyslice / Němčice nad Hanou (9.30,
Konečný), Nové Sady – Olšany (10.00, Slota),
Černovír– Čechovice(12.30,Borůvka).
21. kolo, sobota 4. května: Dub nad Moravou
– Olšany (9.30, Molík), Šternberk – Čechovice
(neděle 5.5., 10.45, Kryl), Nezamyslice / Němčice nad Hanou – Zábřeh (11.30, Matulík),
Mohelnice–Konice(neděle5.5.,9.00,Straka).

SpSM – U12 JIH:
21. kolo: Jihlava – 1.SK Prostějov (středa 1.5.,
10.00, Žaloudek).

SpSM – U13 JIH:
21. kolo: Jihlava – 1.SK Prostějov (středa 1.5.,
10.00, Svoboda).

025$96.26/(=6.l.296.
LIGA U14:
Předehrávané 30. kolo: 1.SK Prostějov –
Slovácko (úterý 30.4., 15.00, Vojáček – Ol
KFS, Ol KFS).
Dohrávané 17. kolo: Zbrojovka Brno –
1.SK Prostějov (sobota 4.5., 10.30, Sedláček
– Mach, Mládek).

025$96.26/(=6.l.296.
LIGA U15:
Předehrávané 30. kolo: 1.SK Prostějov –
Slovácko (úterý 30.4., 16.45, Ol KFS – Vojáček, Ol KFS).
Dohrávané 17. kolo: Zbrojovka Brno –
1.SK Prostějov (sobota 4.5., 12.15, Mach –
Sedláček, Mládek).

.5$-6.6287¨l'252678
SKUPINA „B“:
19. kolo, sobota 4. května, 16.30 hodin:
Němčice nad Hanou / Brodek u Prostějova –
Protivanov / Brodek u Konice (10.00, Spurný),
Nezamyslice – Pivín (14.00, Matulík), Otaslavice –Plumlov(neděle5.5.,10.00,Valouch).

.5$-6.6287¨l'252678
SKUPINA. „A“:
19. kolo: Olšany – Slavonín (neděle 5.5.,
10.00, Vachutka).

RELAX CENTRUM GÓL KRAJSKÝ
PØEBOR DOROSTU:
Dohrávané 14. kolo, středa 1. května,
10.00 hodin: Čechovice – Černovír (Majer), Konice – Velké Losiny (Lizna), 1.HFK
Olomouc „B“ – Určice (14.30, Smékal).
21. kolo, sobota 4. května: Mohelnice – Čechovice (10.30, Kouřílek), Konice -1. HFK
Olomouc „B“ (10.00, Hrbáček), Chomoutov/Štěpánov – Určice (14.15, Hampl).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE, SKUPINA
„E“ – mladší:
23. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Havířov (sobota 4.5., 12.30, Ol KFS – Ol KFS, Zavřel).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE, SKUPINA
„E“ – starší:
23. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Havířov (sobota 4.5., 10.15, Zavřel – Ol KFS, Ol KFS).

´
menicko

´
´
zapasove
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fotbal

TBALOVÁ R

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

PLUMLOV SE CHYTIL V URČICÍCH

Michal Spáčil: „Vrátili jsme se

(161)#.'4+'
klikni na

www.vecernikpv.cz

k poctivým výkonům z podzimu“

Domácí v jarní části poprvé ztratili na vlastním
hřišti, hosté konečně přerušili sérii porážek

URČICE V sobotním souboji 20. kola FGP studio I.A třídy, skupiny „B“ Olomouckého KFS 2018/19 mezi fotbalisty TJ Sokol Určice
a Sokol Plumlov se střetly dva celky momentálně se pohybující ve
spodní polovině tabulky. Spíš se očekávalo vítězství na jaře lépe
hrajícího týmu domácích, ale dosud trápící se hosté překvapili nečekaným triumfem, který se zrodil po smírné první půli. Večerník
sledoval utkání ve své podrobné reportáži.
<¾UCFPÊQMCOåKM[

EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
5VCXRąGFXÚMQRGO
Pro Určické v odvetné části soutěže
zatím platilo, že na svém trávníku vládli
(dva triumfy), zatímco venku strádali
(dvě porážky, naposledy v Bělotíně 1:2),
a průběžně byli jedenáctí se ziskem 24
bodů. Plumlovští po zimní přestávce
prohráli až do neděle všechny čtyři mače
při hrozivém skóre 1:13 (krize vyvrcholila před týdnem debaklem 1:5 s Kojetínem), čímž klesli na deváté místo za 25
podzimně nastřádaných bodů.

8ÚXQL\¾RCUW
Místo předpokládaného úvodního tlaku
domácích nastal přesný opak, mnohem
lépe do utkání vtrhli muži v černožlutých
dresech. A počáteční aktivitu přetavili
v zasloužené vedení. Následně se dění na
hřišti opticky vyrovnalo, ale bílo-modří
nebyli moc nebezpeční, k vyrovnání jim
musela pomoct soupeřova hrubka.
Po obrátce se průběh opakoval tím, že
hosté znova udeřili hned nástupem.
A tentokrát svůj náskok ještě zvýšili
na dvougólový. Domácím se podařilo
čtvrt hodiny před koncem snížit, načež
v závěru vyvíjeli snahu zachránit aspoň
remízu s penaltovým rozuzlením.
Marně, neboť jejich ofenziva vázla
a k vydření nerozhodného rezultátu
neměli žádné pořádné šance. To spíš
celkově lepší protivník mohl odvézt
ještě výraznější úspěch.

Ráz zahajovací fáze střetnutí určil hned
jeho start. Už v 1. minutě šel po vysunutí obloučkem za obranu sám na bránu
Kyselý, před nímž zachránil daleko
vyběhnuvší Hýbl. Vzápětí centr vyboxovaný gólmanem vracel zleva na jeho
kasu Spáčil, ovšem akrobatickým kopem přestřelil. Ve 12. se již skóre přece
jen měnilo. Spáčil poslal zprava do ohně
přesný pas, na malém vápně se ukázkově pověsil do vzduchu Hladký a hlavičkovým koníčkem o zem zatloukl
míč nechytatelně do sítě – 0:1. Rozjetý
Plumlov navíc hrozil dál. O tři minuty
později po nové akci zprava Hladkého
příležitost ve skluzu srazila obrana na
roh, ze kterého vyslal utěšený volej Spáčil přímo do Hýblových rukou. Teprve
pak se zakřiknutí plejeři Určic trochu
zvedli, nicméně dvě Slezákovy střely
z dálky v pohodě chytil Simandl. Právě brankář však zavinil srovnání stavu,
když ve 29. vyběhl doprava až mimo
šestnáctku, tam se nechal obrat o balón
Krajíčkem a jeho okamžitý centr hlavičkoval do opuštěné svatyně Žáček – 1:1.
Zanedlouho rychlý O. Halouzka pronikl pravým křídlem do velkého čtverce,
kde Hejduk vypálil z úhlu vedle. Tři
minuty před pauzou opět zahrozila výborná dvojice Hladký + Spáčil: prvně
jmenovaný krásně vypracoval tutovku
pro druhého, jenž ale minul prázdnou
bránu. K odchodu do šaten poté zavelel
Krajíček přímákem zakrouceným z ostrého úhlu pod břevno, Simandl nadvakrát zpacifikoval.
Zkraje druhého poločasu platilo otřepané nedáš – dostaneš. Rohový kop
hlavičkoval volný Frehar dva metry

URČICE Před lety dlouho válel
za prostějovské eskáčko, dokonce
nastupoval i v první lize za Sigmu
Olomouc. Teď Michal Spáčil (na
snímku) se čtyřmi křížky na krku
pozvedává hru fotbalistů Plumlova, společně s útočným parťákem
Adamem Hladkým režírovali so/QOGPVMC\TWwPÆJQFGTD[HQVDCNKUVč7TéKE XGUX÷VNÚEJFTGUGEJ C2NWONQXC botní výhru 3:2 v Určicích. Muž
Foto: Marek Sonnevend
duelu přispěl asistencí na vedoucí
vedle, aby z rychlého protiútoku vy- směrem dopředu rovněž skvěle činil. trefu i proměněnou penaltou při
kouzlil na levé straně působivou akci Společně zařídili dvě trefy ze tří, k tomu vítězném zásahu.
střídající Bureš. Hezkou kličkou si po- řadu jiných možností nevyužili.
Marek SONNEVEND
ložil Hýbla a mezi třemi zadáky nekom<CLÊOCXQUVFWGNW
ƔƔ Z vaší strany povedené střetpromisně rozvlnil síť – 1:2. Skoro dvacet
nutí, co říkáte?
dalších minut se nic zajímavého nedělo,
Foto: Marek Sonnevend
než v 66. P. Halouzka vyvezl míč, posu- Přímo na hebkém pažitu se nic mimo- „Určitě jo. Byli jsme na jaře zatím v krinul doprava Hejdukovi a ten dělovkou řádně zajímavého neudálo, ovšem cel- zi, všechny čtyři zápasy prohráli a navíc ƔƔ Může tento dílčí úspěch znao dost minul bližší tyč. O chvíli později kově je útulný areál v Určicích jako stvo- dostávali hodně gólů. Hlavně poslední menat zlom v dosud utrápené jarměl Sosík sám před Simandlem nej- řený k rodinnému výletu za fotbalem. utkání s Kojetínem bylo špatné, nehráli ní části?
větší loženku Kobylíkova souboru na Však se také okolo hřiště pokaždé pro- jsme týmově. Dneska to bylo naopak „Snad jo. Podzim nám vyšel výborvyrovnání, leč vracející se bek přizvedl hání spousta mládeže jak na dětském poctivě odmakané, nenechali jsme se ně, díky poctivým výkonům jsme
jeho zakončení kousek nad. Trest při- hřišti, tak s balónem u nohy. A rodiče si rozhodit ani zbytečným vyrovnáním nasbírali pětadvacet bodů a drželi
šel brzy. V 71. chybovaly určické zadní zase pravidelně pochutnají na místních po sérii našich chyb, ani mými třemi za- se nahoře v tabulce. Taky zimní příhozenými šancemi do přestávky. Hned prava nám vyšla dobře, i když jsme
řady a pohotový Hladký uzmul miču- vyhlášených klobáskách.
po ní jsme získali vedení zase a výsledek v přátelácích nenastupovali proti
du Hýblovi, který ho před zívající brá#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
už si pohlídali, přestože zvýšení na 3:1 nijak silným soupeřům. Potom však
nou fauloval. Nařízenou penaltu suveza chvíli následovalo snížení soupeře, přišlo na úvod jara nezvládnuté derrénně proměnil Spáčil do levé šibenice
by v Čechovicích a už jsme se vezli.
– 1:3. Naději domácím vrátil střídající Domácí fandové byli na jaře premiéro- před čímž jsem kluky varoval.“
Vodák tím, že v 76. minutě umístě- vě nespokojeni, místy se ozývalo jejich ƔƔ Celkově však dobrý výkon Teď věřím, že se to může otočit. Po
dnešku bychom si měli víc věřit,
nou placírku z osmnácti metrů ukli- hlasité nadávání. Přímo na hrací ploše a zasloužené vítězství, ne?
dil k pravé tyčce – 2:3. Reálně zařídit se mezi hráči víc jiskřilo hlavně upro- „Tentokrát ano. Konečně jsme pořád- navázat na kvalitní týmovou hru
finální rozstřel mohl snad jedině v 80. střed duelu, avšak vzájemná nevraži- ně zabrali, protože minulé zápasy byly dalšími poctivými výkony a porazit
Hejduk, jehož dělovku zpoza šestnáct- vost postupně opadla a souboj skončil špatné, bez bojovnosti i sebevědomí, jak Lipník doma, tak potom Slaky s problémy zlikvidoval Simandl. spíš v přátelské atmosféře. Jen někteří nehrálo se týmově. Tentokrát odvedl vonín venku. Taková vítězná šňůra
Na opačné straně chyběly k definitiv- pořadatelé v rozlišovacích dresech si to celý mančaft velice dobrý a kolektivní nás může vrátit zpátky do pohody,
nímu rozhodnutí dvakrát centimetry při odchodu rozhodčích do kabin se výkon, za vítězstvím jsme šli o něco klidně pak můžeme znovu bojovat
víc než domácí.“
o nějaké třetí čtvrté místo v soutěži.“
Spáčilovi při nádherných technických sudími trochu vyříkávali.
ranách (jedna šla o fous mimo levého vinklu, druhá orazítkovala pravou
tyč). A v poslední minutě ještě Hladký
bombou zleva napálil Hýblovu hruď.
2CXGN814èt5QMQN2NWONQX
&CXKF-1$;.ª-t6,5QMQN7TéKEG
Hosté dosáhli zasloužené výhry.
„Poprvé za mého působení tady jsme bohužel nenastoupili „Měli jsme dobrý nástup a konečně zužitkovali práci dopředu
BYLI JSME
U TOHO

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč

1UQDPQUVWVM¾PÊ
Plumlovští hodně těžili z vysoce nadstandardní fotbalovosti útočného dua
Michal Spáčil – Adam Hladký. Někdejší tahoun ligově divizního SK LeRK
Prostějov i ve čtyřiačtyřiceti letech báječně tvořil hru, jeho mladší parťák se

s potřebným nasazením ani chutí po vítězství, abychom brali
body. Proto byla po utkání bouřka v kabině. Věřím, že si kluci
do příštích zápasů uvědomí, že fotbal pokaždé je o přístupu,
nasazení, agresivitě i dalších těchto věcech. Soupeř chtěl víc,
vyhrával souboje a využil našeho laxního nástupu bez důrazu.
Prostě jsme nehráli dobře, nebylo to ono. A hosté zaslouženě
zvítězili. Přitom si myslím, že s lepším přístupem jsme rozhodně mohli bodovat. Nestalo se, neboť nám chyběla vůle,
bojovnost i chtění. Plumlovu můžeme jedině pogratulovat
k zasloužené výhře.“

vedoucím gólem. Pak jsme sice po vlastní obranné hrubce
inkasovali na 1:1, ale pomohla nám druhá vstřelená branka –
mimochodem krásná – rychle po přestávce. Obecně jsme se
snažili co nejvíc držet balón, rychle ho dostávat do útoku a zakončovat. Houževnatostí se nám podařilo vítězství udržet až
do konce, přestože domácí gólman nedostal jasnou červenou
kartu za faul zezadu před prázdnou bránou. Celkově jsme moc
chtěli zlomit jarní výsledkové trápení, což se nám ve vyrovnaném utkání podařilo. Hrozně pomohlo, že jsme konečně vedli,
nemuseli dotahovat. A asi jsme o něco víc chtěli.“

TJ Sokol Určice
Sokol Plumlov
2 :3
20. kolo FGP studio I.A třída, skupina „B“ Olomouckého KFS 2018/19

Krajíček

Slezák

Vysloužil

Kyselý

David
KOBYLÍK

Pavel
VORÁČ

Hrstka
Frehar

Hýbl

Spáčil

Hejduk

P. Halouzka

Kutný
Simandl

Zabloudil
Zelina

Paul

O. Halouzka

Branky: 29. Žáček, 76. Vodák

URČICE
Střely na branku:

Žluté karty: 71. Hýbl

6

Rohové kopy:

Ševcůj

Kiška

Rotschedl

Střely mimo branku:

Hladký

Žáček

3

Aujezdský

2 : 3

Branky: 12. Hladký, 48. Bureš, 71. Spáčil z penalty

PLUMLOV

( 1 :1)

7

Rozhodčí: Šafařík – Rosskohl, Bašný

Střídání: 53. Sosík za Žáčka, 61. Hanzelka za Rotschedla,
68. Vodák za Krajíčka, 83. Kobylík za Hejduka

Žluté karty: -

Střely na branku:
Diváků: 150

Střely mimo branku:

7

Rohové kopy:

7
3

Střídání: 46. Bureš za Hrstku,
73. Kratochvíl za Kyselého, 90.(+1) Chmelař za Aujezdského
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KOLA

připravila sportovní redakce Večerníku

51-1.84%*15.#8+%'

Ještě pětadvacet minut před koncem prohrávaly na hřišti v Pivíně
s „domácí“ Skalkou o dvě branky. Pak ale začaly pálit ostrými a utkání nejen srovnat, ale dokonce i otočit! A to vše během pouhých
dvanácti minut. O vítěznoutrefu se postaral osm minut před koncem
Martin Dostál a je jasné, že euforie hráčů Sokola byla logická.

KOLA

SM LÍK
(-8ºi18+%'
Minule nahoře, teď dole. Výšovičtí na domácím hřišti trápili dalšího favorita, jenže zatímco Horní Štěpánov se jim podařilo obrat, Vrahovice
nikoliv. Ty sice přišly o dvoubrankový náskok, avšak tři minuty před
závěrečným hvizdem jim sudí poskytl pokutový (správně nařízený)
a byl to Svatopluk Bukovec, který okradl domácí o bod!

PROGNÓZA NA 19. KOLO
5QMQNèGEJQXKEG$,KUMTC$TQFGMW-QPKEG
VS.
Utkání by mohlo být bohaté na góly a domácí by nemuseli
být úplně bez šance, i když Nezamyslice nebyly velkým
soustem.

6KR
8GéGTPÊMW

*CP¾0G\CO[UNKEG(%&QDTQOKNKEG
VS.
Nezamyslice se neprosadily ani na půdě posledního týmu,
Dobromilice by si měly čtvrté místo v tabulce udržet.

6KR
8GéGTPÊMW

3:4
1:4

5QMQN7TéKEG$5QMQN8ÊEQX
VS.
Rezerva Určic se bude chtít doma omluvit fanouškům za
nepovedené předchozí kolo, Vícov ovšem nemá bodů na
rozdávání.

6KR
8GéGTPÊMW

6,6KwVÊP6,5QMQN&TåQXKEG
VS.
Na tištínském hřišti si už leckterý tým vylámal zuby
a Držovice, které vyznávají kombinační fotbal, nemusejí být
výjimkou.

6KR
8GéGTPÊMW

5QMQN8TCJQXKEG6,*QTPÊiV÷R¾PQX
VS.
Na kvalitním vrahovickém terénu by měl být k vidění fotbal
solidní úrovně. Domácí by mohli dosáhnout na remízu,
v penaltové loterii se jim ovšem nedaří.

2:2

2:1

6KR
8GéGTPÊMW

4:2

6KR
8GéGTPÊMW

4:1

6KR
8GéGTPÊMW

2:2

21Ą#&ª-#010º4Č
1. Libor Němec (TJ Horní Štěpánov) 19 branek
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)
Tomáš Hradil (Sokol Vrchoslavice 1946)
Radek Soldán (Sokol Brodek u Pv)
Jakub Kratochvíl (FC Dobromilice)
10. Martin Dostál (Sokol Vrchoslavice 1946)
11. Lukáš Konupka (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)
Josef Meluzín (Štěpánov)
23. Jan Typner (Sokol Brodek u Pv)
Patrik Richter (FC Dobromilice)
Petr Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
Zdeněk Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
Jiří Karásek (FK Skalka 2011)
28. Vojtěch Vávra (Sokol Vícov)
Jan Bartoník (FK Skalka 2011)
David Bosák (TJ Tištín)
Zdeněk Blumenstein (FC Dobromilice)

VŠECHNY BODY BEROU VRAHOVICE
Remízové utkání ovlivnil vítr a dvě penalty

VÝŠOVICE Víkendové zhoršení počasí dosti ovlivnilo průběh nedělního utkání 18. kola Okresního přeboru-II. třídy OFS
Prostějov ve Výšovicích, kde je místní hřiště otevřené právě západním větrům. Favorizovaní hosté se s nelehkými podmínkami vyrovnali a odvezli si cenné tři body. V prvním poločase trápil
vítr domácí, kteří se také dostali do dvoubrankového deficitu,
přesto ještě vstřelili kontaktní branku a díky penaltě po změně
stran vyrovnali. Utkání, po jehož průběhu by si každý z týmů
zasloužil aspoň bod, rozhodla penalta za ruku v závěrečných
minutách.
EXKLUZIVNÍ
reportáž

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

32. - 42. Petr Stejkora (Haná Nezamyslice), Martin Liška (Sokol Vrchoslavice 1946),
Jan Srbený (TJ Sokol Držovice), Pavel Hýsek (TJ Tištín), Robin Návrat (TJ Tištín),
Jakub Mojtek (TJ Tištín), Jiří Jančík (Sokol Čechovice B), Marek Skoumal (Sokol
Čechovice B), Martin Glouzar (FK Skalka 2011), Stanislav Filka (FK Skalka 2011),
Jakub Kvapil (FK Výšovice) všichni 5 branek
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5QMQN8TEJQUNCXKEG(-8ÚwQXKEG
VS.
Oslabené Výšovice by neměly být pro domácí, stíhající
bodově první Horní Štěpánov, pověstnou rybí kůstkou
v krku.
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VS.
Skalka má v posledních utkáních smůlu, nedá se říci, že by byla
horším týmem, ale na potřebný výsledek nedosáhne. Podobně
to může dopadnout v Brodku, který doma zápasy umí.

fotbal

Hned v úvodu nasměroval Vrahovice
do vedení domácí Křivinka, kterému
se po rohu a odraženém míči podařilo odvrátit hlavou centr do vlastní
branky a bylo to 0:1. Po čtvrthodině
poslal větrem posilněný výkop Krč
až k pokutovému území domácích,
obrozený kanonýr Studený vyzrál na
dva domácí obránce a zvýšil náskok
svého týmu – 0:2. Po půlhodině hry
Farný z voleje pálil těsně nad břevno,
poté už přišli ke slovu domácí. Po volném přímém kopu, který Krč vytěsnil
na břevno, ze závaru ve vápně dotlačil
míč do branky opět Křivinka, který tak kompenzoval nešťastnou teč
z úvodu utkání – 1:2. Do poločasu se
ještě proti výživné střele hostí vytáhl
Marcel Škop.
Po změně stran zahrozil zleva domácí Kvapil, který to zkoušel technicky
na zadní tyč, ale bez potřebné přesnosti. Potřebný důraz při ofenzivním
snažení předvedl Olbert, ani on neměl přesnou mušku. Farného pokus
z úhlu vychytal Škop, ani další hostující pokus nebyl přesný.
Čtvrt hodiny před koncem přišel
faul na Olberta v šestnáctce hostí
a domácí z penalty zaslouženě vyrovnali – 2:2. Ke stejné herní situaci
ovšem došlo po prokazatelném hraní rukou na druhé straně, domácí
se sice snažili reklamovat předchozí
ofsajd, avšak bezvýsledně. Exekutor
Bukovec se nemýlil a tři body tak
putují do Vrahovic – 2:3! Hosté jsou
s třiceti body páté, Výšovice s polovinou nasbíraných bodů předposlední.

8TCJQXKéVÊ$WMQXGE é C8KV¾UGM é DQLWLÊUFQO¾EÊOKJT¾éK (QVQ6QO¾w-CN¾D
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„V prvním poločase jsme hráli proti větru a nedařilo se nám tím vymanit z tlaku
soupeře. Bylo vidět, jak některé odkopy vypadaly. První gól jsme soupeři darovali, to se stane, při druhém podběhli balón dva obránci. Když jeden udělá chybu,
druhý musí pokrývat hráče, to jsou banální chyby, které jsme bohužel udělali.
Zvedli jsme se, dali jsme do poločasu gól a ve druhém poločase jsem pevně věřil,
že to otočíme. Věděl jsem, že to je naše strana a sílu tady na to máme. Myslím
si, že jsme soupeře zatlačili a dostali se do několika šancí. Je to všechno ‚kdyby‘.
Jednou zachránil gólman, dvakrát míč proletěl těsně vedle tyče. Ve druhém poločase hrály Vrahovice na brejky, už nevymýšlely. Poločasy byly zrcadlově otočené,
zápasu by slušela remíza, je to kruté. Penalta v závěru byla vyústěním dvou chyb,
už na polovině měla být přerušená hra, pak samozřejmě ta nesmyslná ruka.“

8NCFKOÊT-4èt5QMQN8TCJQXKEG
„Nastoupili jsme v okleštěné sestavě, do utkání jsme nastoupili velice
dobře, byli jsme aktivní, samozřejmě
nám pomohlo, že domácí hráli proti
větru. Domácí pak začali tlačit a zaslouženě vyrovnali, my jsme poté
trochu vypadli z role. Za svůj výkon
si určitě zasloužili bodovat, bohužel se
hraje celých devadesát minut. Penalta
stoprocentně byla.“

18. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
2:0

Machálek, Horák, Fialka, Dostál – Liška
(90. Klesnil), Hradil.
Trenér: Miroslav Panáček.
Branky: 10. Václavík, 70. Abeles. Roz- Sokol Čechovice B
4:1
hodčí: Milar – Duda, Weiser. Žluté kar- Haná Nezamyslice
(0:1)
ty: bez karet. Diváků: 78.
Dobromilice: Nosek – Bako (26. Abe- Branky: 57. Naicler, 71. a 90. Bílý, 86.
les), Šenkyřík, Ryška, Kubíček – Richter, Sobota - 3. Matoušek. Rozhodčí: ProVáclavík, Šoc, Žondra (75. Slavíček) – Fi- cházka – Dömisch, Klimeš. Žluté karty:
56. Wolker, 76. Začal - 22. Stejkora, 67.
alka, Kratochvíl (70. Svozílek).
Trenér: Michal Rochla. Moravec. Diváků: 87.
Určice B: Pokorný – Hudský, Ml- Čechovice B: Zapletal – Žídek (46.
čoch, Čajan (60. Sosík), Kadlec, Po- Naicler), Wolker, Šťastný, Začal – Sedspíšil, Kouřil (78. Pavlů), Plišťák (55. lák (34. Vybíral), Hodulák, Jančík, NěRolný), Antoníček, Hanzelka, Vodák. meček (68. Frohn) – Foret (84. SoboTrenér: Evžen Kučera.
Trenér: Karel Vlach. ta), Bílý.
Buriánek – Vévoda, Král,
FK Skalka
3:4 Nezamyslice:
Lakomý, Machálek (82. Ta) – Stejkora,
(0:1)
Sokol Vrchoslavice
Matoušek (53. Strýček), Hájek, MoraBranky: 48. a 51. Bartoník, 65. Khýr - 41. vec – Musil, Káňa. Trenér: Vlastimil
Michálek, 70. Horák, 78. Hradil, 82. Do- Michlíček.
stál. Rozhodčí: Milar – Hyžďák, Klusal. Sokol Vícov
1:1
Žluté karty: 68. Prokop - 75. Liška, 85. TJ Tištín
(1:0)
PK 3:4
Holub. Diváků: 80.
Skalka: A. Glouzar – Slamenec, Petržela Branky: 30. Rozsíval - 73. Cetkovský.
(49. Sedlák), Donát, Spisar – Khýr (87. Rozhodčí: Landa – Rek, Krutovský.
Svozil), Bartoník (Pinkava), M. Glouzar, Žluté karty: 51. Pliska, 61. Světlík - 41.
Návrat. Diváků: 130.
Hyžďál – Dostalík, Prokop.
Vedoucí mužstva: Roman Pinkava. Sestava Vícova: Drčka – Světlík, HumVrchoslavice: M. Jurčík – R. Jurčík, políček, Adámek, Chytil – Šobr, Bartík,
Holub, Kaňkovský, Ruber (61. Horák) – Dobeš, Rozsíval – Pliska (85. Zapletal),
FC Dobormilice
Sokol Určice B

(1:0)

Ježek.
Trenér: Miroslav Krutovský
Tištín: Koutský – Havlíček, Cetkovský,
P. Hanák, Sipěna – Hýsek, Návrat Rud.,
Rehák, Stančík, Návrat Ro. – Bosák, Kyselák.
Trenér: Radim Havlíček.

potrénovala a dala se dohromady, když
je šance mít normální trénink. Nechápu, že tam svaz dal kolo. Nevím, jak to
dáme dohromady...“
Tomáš Bureš: „Měli jsme velký problém složit základní jedenáctku, musel
dokocne nastupit i já v poli... DomáTJ Sokol Držovice
2:0 jsem
cí vyhráli zaslouženě, byli lepší. Zatlačili
(1:0)
Sokol Brodek u Pv
nás a my jen de facto čekali, jestli udržíme
Branky: 16. Chlup, 74. Řehulka. Roz- nulu, nebo ne. To se nám nepovedlo. Pak
hodčí: Krátký – Mašek, Budaj. Bez žlu- jsme spoléhali na nějaký brejk, jenže nic
tých karet. Diváků: 55.
jsme de facto neměli a naopak Držovice
Držovice: Menšík – Kolkop, Srbený, Va- skórovaly podruhé.“
lenta, Štverák – Valach, Borja, Procházka,
Štěpánek – Chlup, Fiferna. Trenér: Jin- Jiskra Brodek u Konice
0:1
dřich Skácel.
(0:0)
TJ Horní Štěpánov
Brodek u Prostějova: Vystavěl – Selucký
(80. Krejčí), P. Soldán, Bureš, Masař – R. Branka: 85. Meluzín. Rozhodčí: Motal
Soldán (56. Gamberský), Valenta (72. – Duda, Horák. Žlutá karta: 55. Marek,
Smejkal), Matoušek, Zatloukal – Hanák, 85. Meluzín (onba HŠ. Diváků: 138
Horní Štěpánov: Suchý – Sígl, Marek,
Švarc. Trenér: Tomáš Bureš
Bašný, Janíček – Tyl, Němec, Meluzín,
Pohledem trenérů
Jindřich Skácel: „Utkání jsme měli Fojt – Abrahám (90. Červinka), Rychpevně ve své moci, a to i přesto, že nám novský. Vedoucí mužstva: Adolf Langer.
chyběli čtyři důležití hráči základní Brodek u Konice: Kováč – Blatner, J.
sestavy. Soupeř nás moc neprověřil, Koudelka, Možný, Hloušek – Z. Kounebyl vyloženě slabý, ale moc neútočil. delka, Burget, D. Kolář, M. Grepl – Vičar,
Bohužel my máme nyní málo lidí, což Müller. Trenér: Patrik Müller
nás sraží. Trápí nás především zranění. I proto se trochu divím, že se nyní
hraje vložené kolo, místo, aby mužstva

40

rozhovor Večerníku

Pondělí 29. dubna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

e&(/28.$5,§58-6(06,3/1,/$69§61<r
Lucie Šafářová se v Prostějově loučila s reprezentační kariérou

PROSTĚJOV V polovině listopadu loňského roku oznámila Lucie
Šafářová (na snímku) konec své
profesionální kariéry. Na kurtech
se chtěla rozloučit v lednu při Australian Open. Úspěšnou tenistku
však, stejně jako mnohokrát v předchozích letech, opět zradilo zdraví.
Kvůli zánětu šlachy musela start na
prvním grandslamu sezóny zrušit.
Na konci února pak zamířila do nemocnice, kde jí vyoperovali krční
mandle. Často nepříznivý osud ale
bývalé světové pětce tentokrát přece
jen ukázal přívětivější tvář. Nebýt
zdravotních komplikací, odehrála
by svůj poslední zápas v Melbourne,
takhle si své loučení užívá v rodné
zemi. To reprezentační má za sebou,
dokonce na kurtech svého dlouholetého mateřského klubu v Prostějově.
Definitivní tečku za skvělou kariérou
udělá Šafářová na právě startujícím
turnaji WTA Tour J&T Banka Prague Open, který se koná stejně jako
Fed Cup pod hlavičkou agentury Miroslava Černoška Česká sportovní.
„Asi to tak mělo být. Jsem ráda, že je
to právě takhle,“ neskrývá dojetí dvaatřicetiletá tenistka..

Do města jsme moc nechodili, přece jen
je centrum od kurtů trošku z ruky. Nám
to ale nevadilo. Vystačili jsme si v areálu.
I tak se rodil týmový duch prostějovského
tenisového klubu, který je tady cítit pořád...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav
VALNÝ
yy Do Prostějova jste začala dojíždět
v devíti, od čtrnácti jste bydlela hned
u kurtů. Zůstane město součástí vašeho života?
„Zcela určitě. Tolik jsem toho tady zažila. Právě v Prostějově jsem kousala hodiny těžkého tréninku, které jsem potřebovala nahrát a nahnat. Některé bavily,
jiné ne, ale stálo to za to. Byla to zábava.
Tyto tréninky mě posunuly nahoru, bez
nich by nebyly žádné úspěchy.“
yy Areál se od vašich prvních tréninků hodně změnil. Vybavíte si, jak
vypadal, když jste v klubu začínala?
„Byl tady minimálně jeden kurt navíc.
V přední řadě stály tři dvorce vedle sebe.
Ten prostředí časem zmizel, ustoupil
tribunám a fontáně. Ale třeba tréninková zeď, do které jsem mlátila v deseti
letech, zůstala. Jen jsou na ní reklamy.
I další věci zůstaly na svých místech.“
yy Například?
„Třeba Bublina, to je ten zastřešený
kurt v rohu areálu. Tam jsme trénovali
v zimě a museli se pokaždé pořádně obléknout. V létě bylo zase v nafukovačce
snad čtyřicet stupňů a zase jsme tam
museli, protože v ní byl jediný betonový
kurt.“ (směje se)
yy Jak moc se změnil „domeček“, ve
kterém jste od čtrnácti bydlela?
(smích) „Docela hodně. Za našich
mladých let tam byla jedna společná
sprcha, o kterou jsem se musela dělit
s klukama. Byla jsem jediná holka,
kluků bylo pět. Dnes má každý pokoj
vlastní zázemí.“
yy Musela to být pro vás veselá
doba…
„To byla. Přes všechny tréninky, které
byly hodně náročné. Třeba kondiční
příprava byla fakt těžká, na výběhy kolem Hloučely nikdy nezapomenu. Ale
nás to tak bavilo. Byli jsme taková jedna
partička, pořád spolu. Moc jsme nikam
nechodili, furt jsme byli na kurtu.“
yy Žádné vysedávání na zahrádkách
na hlavním prostějovském náměstí?
„Ani ne. Do města jsme moc nechodili,
přece jen je centrum od kurtů trošku
z ruky. Nám to nevadilo. Vystačili jsme
si v areálu. I tak se rodil týmový duch
prostějovského tenisového klubu, který
je tady cítit pořád.“

yy To jste byli tak vzorná generace
mladých sportovců?
„Úplně svatí jsme taky nebyli. Vzpomínám si, jak jsme rozháněli vosí hnízdo.
Mlátili jsme do něj raketami ze všech
stran. Nikomu se nic nestalo, bodanec
dostal jenom Tomáš Josefus, který se
bál a stál deset metrů od hnízda.“ (směje
se)
yy S tenisem jste začala ve třech letech. Není vám přece jen líto, že tato
životní etapa končí?
„Všechno má svůj konec, i moje sportovní kariéra. Když se ohlédnu, dokázala jsem víc, než v co jsem doufala. To
je pak ten závěr přece jen lehčí. Odcházím, ale zůstanou mi krásné vzpomínky na celý život. A přede mnou je další
etapa. Mám velké plány a těším se, až
se splní.“
yy Milovala jste týmové soutěže.
Vážou se k nim i ty nejpříjemnější
vzpomínky?
„Ano, protože každý úspěch se prožívá
lépe, když si ho prožijete v týmu. A my
jsme úspěchů měli celou hromadu.
Největší osobní emoce budou ty z roku
2012, kdy jsem vyhrála ve finále dvě

dvouhry proti Srbsku. V té neskutečné
atmosféře natřískané O2 areny. Myslím, že to můžu řadit ke svým nejkrásnějším tenisovým vzpomínkám vůbec.“
yy Co vás napadne, když se řekne
olympiáda v Riu de Janeiru?
„To byl krásně napsaný příběh. Dvojici s Bárou Strýcovou jsme daly dohromady na poslední chvíli, během
olympiády mě trápily střevní potíže,
kvůli kterým jsem odstoupila ze soutěže ve dvouhře. Los nám do cesty hned
v prvním kole postavil sestry Williamsovy. Celé to bylo šílené a nakonec
z toho byla bronzová medaile. Neuvěřitelné! Jen škoda, že jsme v posledním
zápase porazily Andreu Hlaváčkovou
a Lucii Hradeckou. Být to ve finále,
medaili by měly oba páry...“
yy A co další velkoměsto – Paříž
s letopočtem 2015?
„To je snadné, dva úžasné týdny! Asi
také nejnáročnější. Každý den jsem
hrála zápas, a to až do konce turnaje.
Po prohnaném finále ve dvouhře jsem
si řekla, že tady obě finále neprohraji.
Povedlo se. Vůbec nevím, kde jsem
v sobě vzala tolik síly.“

yy Vzpomenete si ještě na dávné setkání se Steffi Grafovou, která byla
vaším idolem?
„Byla jsem hodně malá. Potkali jsme
se v Rakousku, kde tatínek pracoval
v tenisovém klubu. Dokonce jsem
si s ní zahrála. Když jsme si pak
povídaly, řekla mi, ať jsem
trpělivá, pokračuji v práci
a následuji své sny. Byla
to skvělá rada, podle které jsem se celou kariéru řídila. Stálo to za to.“
yyV
barážovém
utkání s Kanadou jste
proměnila mečbol
a v páru s Barborou Krejčíkovou zpečetila
výhru 4:0 na
zápasy.
„Už během výměny
mě napadlo, že poslední úder
možná vyjde na mě a přesně tak to dopadlo. Míček se odrazil od rakety a mířil mimo dosah soupeřek. V tom momentě mě došlo – tak a to je konec...
Strašně si vážím, jakou rozlučku jsem
v Prostějově mohla mít. Je to symbolické místo na loučení, přece jenom
jsem tady byla od devíti let prakticky
denně. Lidi mi vytvořili krásné prostředí. Ještě jednou jim děkuji.“
yy Co říkáte na svůj výkon po sedmiměsíční pauze?
„Myslím, že dobrý. Vždy to samozřejmě může být lepší, ale myslím, že jsme
hrály hezkého debla. Ony jsou dobré
soupeřky, obě deblistky, rozhodně
jsme musely hrát dobře, abychom je
porazily.“
yy Kdy na vás nejvíce dolehla tíha
rozlučky?
„Nejdřív jsem byla nervózní před
samotným utkáním, přeci jenom
když jde o poslední zápas, tak je to
emotivní. Potom když mě představovali a říkali všechny úspěchy, tak
už jsem měla slzy v očích. To jsem
si řekla, ježišmarja, ještě jsem ani
nezačala hrát a už brečím. (směje se)
Pak v zápase to bylo super, s Bárou
Krejčíkovou jsme podle mě hrály
velmi dobře. A pak to samozřejmě
bylo obrovsky emotivní na konci, to
jsem slzy opět neudržela. Ale nebylo
to tak špatné...“
yy Napadl vás takový závěr, když
jste kývla na nominaci Petra Pály do
týmu?
„Hlavě ve chvílích, kdy mě trápilo
zdraví, jsem přemýšlela, jestli mám
udělat rozlučku jen tak a skončit, nebo
si ještě zahrát. Když jsem se dala zdravotně dohromady tak jsem si říkala, že
by bylo hezčí, kdybych si to odehrála,
a ještě naposledy užila na kurtu. Proto
jsem začala znovu trénovat a s nominací souhlasila.“
yy Jak jste prožívala celý prostějovský reprezentační týden? Myslela
jste často na to, že tentokrát je to
naposledy?

„Tomu se nevyhnete. Stále jsem potkávala lidi, se kterými jsme hodně
společného prožili. Snažila jsem se to
brát tak, že to nekončí. Budu s tenisem
nějakým způsobem stále v kontaktu.
Určitě se přijdu podívat na domácí
zápasy. Tým pokračuje, jen to bude
v trošku jiném složení. To je život.“
yy Hrát za reprezentaci jste nikdy
neodmítla.
„Vždycky jsem byla ráda součástí Fed
Cupu a takového týmu. Měli jsme
opravdu dobrou atmosféru a tak dobře
jsme si rozuměli, že i díky tomu přišly
úspěchy. Jsem strašně šťastná, co jsem
mohla prožít. Už je čas to předat dál.
Moc přeju týmu štěstí dál, ať český Fed
Cup pokračuje jako doteď. Já budu
holky pozorovat a fandit.“
yy Jak se ohlížíte ze patnáctiletým
působením?
„Byla to dlouhá cesta. Začala jsem
v roce 2004 v Estonsku, to jsem se tak
rozkoukávala, potom jsme bojovaly
o postup do elitní skupiny, kolikrát
jsme blbě prohrály a nedařilo se. Pak
přišlo vítězné finále v Moskvě 2011,
kde Péťa Kvitová hrála výborně, já naopak nepřinesla týmu ani jeden bod,
takže jsem byla za sebe smutná, ale
s týmem byla samozřejmě obrovská
radost. Což je taky unikátní zkušenost.
O rok později jsem v Praze získala
rozhodující bod proti Srbsku. To byl
opravdu krásný moment.“
yy Kdy vám tedy bylo v reprezentační kariéře nejhůře?
„Asi v utkáních, ve kterých jsme se
škrábaly nahoru a furt se nám to

nedařilo. Nebo když jsme prohrály
v Brně z mečbolu. Už jsme cítily, že
budeme ve finále, ale nakonec jsme
nebyly, tak to bylo takové smutné. Ale
jinak si vybavuji hlavně hezké zážitky,
ty špatné zapomínám.“ (úsměv)
yy Co si z Fed Cupu budete nejvíce
pamatovat?
„Určitě třeba cestu do Říma, kam jsme
kvůli výbuchu sopky musely jet autobusem, a po cestě jsme hrály slovní hry.
To jsme se vrátily do juniorských let,
kdy jsme objížděly turnaje ITF. Jinak
jsou to takové drobnosti, co se během
týdne vyskytnou, třeba máme vtipné
fotky v šatně. To jsou naše specifika,
která mi budou chybět.“
yy Týmové loučení tedy máte za
sebou, v Praze přijde další, tentokrát na největším domácím turnaji.
Máte představu, co vás čeká?
„To se ani nedá dopředu odhadnout,
každá rozlučka bude zřejmě specifická. Věřím, že na tribunách bude plno
a všichni si to užijeme.“
yy Bude to lepší než v Austrálii, jak
jste původně plánovala?
„Zpočátku mě něco takového nenapadlo. Termín pražského turnaje byl
hodně daleko. Ale nakonec to dopadlo
nejlíp, jak mohlo.“ (úsměv)
yy Definitivní sbohem přijde v Paříži?
„Bylo by to fajn. Na Roland Garros
jsem hrála singlové finále. Jestli dostanu
divokou kartu do dvouhry, se zřejmě
dozvím až těšně před turnajem. Určitě bych měla ale hrát v Paříži debla
s Bethanií. A pak už bude vážně konec.“

vizitka

LUCIE ŠAFÁŘOVÁ
✓ narodila se 4. února 1987 v Brně
✓ špičková tenistka, která se v letošním roce
loučí s profesionální kariérou
✓ raketu vzala poprvé do ruky ve třech letech
pod vedením svého otce
✓ v kariéře vyhrála na okruhu WTA sedm titulů ve dvouhře a čtrnáct
ve čtyřhře
✓ v roce 2015 si zahrála singlové finále na grandslamu v Paříži,
o rok dříve postoupila do semifinále Wimbledonu
✓ v deblu získala na turnajích velké čtyřky pět titulů (2x Australian
Open, 2x French Open, 1x US Open), ve Wimledonu došla
nejdále do čtvrtfinále
✓ na olympijských hrách v Riu de Janeiru získala pro Česko po boku
Strýcové bronzové medaile, zúčastnila se i dalších dvou olympiád
v Pekingu a Londýně
✓ na Turnaji mistryň zapsala v roce 2016 společně s Mattek-Sands finále
v deblu, o rok dříve si zahrála vrcholný podnik sezóny také ve dvouhře
✓ ve světovém pořadí WTA Tour byla ve dvouhře nejvýše klasifikována
14. září 2015 na 5. příčce
✓ o dva roky později byla šest týdnů světovou jedničkou ve čtyřhře
✓ ve Fed Cupu reprezentovala patnáct let, pětkrát se podílela
na zisku trofeje
✓ s týmem TK Agrofert Prostějov získala devět titulů v extralize
smíšených družstev
✓ v letech 2014, 2015, 2016 a 2017 jí Ženská tenisová asociace udělila
Cenu Peachy Kellmeyerové za službu hráčky dalším tenistkám
zprostředkovanou členstvím v radě hráček
✓ na turnajích vydělala během kariéry 12 319 332 amerických dolarů
zajímavost: do roku 2011 chodila s Tomášem Berdychem, i další
partneři byli tenisté, od loňského roku je jejím partnerem
hokejistka Tomáš Plekanec

Pondělí 29. dubna 2019
www.vecernikpv.cz
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STUTTGART, PROSTĚJOV Tenistka s výraznou prostějovskou stopou Petra Kvitová vyhrála na antukovém turnaji ve
Stuttgartu svůj druhý letošní a celkově 27. titul. Po úspěšném
souboji s Estonkou Anett Kontaveitovou se stala první hráčkou letošní sezóny, která vyhrála více jak jeden turnaj, a v žebříčku WTA se opět posunula na druhé místo. V letošním pořadí Kvitová s bilancí zápasů 24:6 vládne se ziskem 3205 bodů.
Druhá Ósakaová jich má 2556, třetí je Karolína Plíšková s 2307
body. Turnaj ve Stuttgartu má navíc českou šampionku druhý
rok po sobě. Loni zvedla trofej nad hlavu oddílová a reprezentační kolegyně Karolína Plíšková.

Ladislav VALNÝ

ve Stuttgartu ovládla poprvé v kariéře
a jako první hráčka v letošní sezoně vybojovala druhý titul a ziskem celkově již
27. trofeje se vyrovnala Haně Mandlíkové. Nedostižná bývalá světová jednička
Martina Navrátilová během kariéry vybojovala ve dvouhře 167 titulů. Dlouholetá hráčka TK Agrofert přidala triumf
ve Stuttgartu k lednovému úspěchu ze
Sydney. Ve finále hrála i na grandslamovém Australian Open a v Dubaji. Bilanci
duelů o titul si vylepšila na 27:9.
Až do finále postoupila také loučící
se Lucie Šafářová, která se ve čtyřhře
představila společně s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou. Společně
před lety ovládly turnaje v Charlestonu a Madridu a byly kousek od dalšího triumfu. Ve finále však nezvládly

„Byl to pro mě hodně náročný turnaj.
Ve čtvrtfinále jsem musela otáčet průběh zápasu, tři sety trvalo i semifinále.
Jsem ráda, že to mám za sebou. Musela
jsem na kurtu nechat hodně sil, abych
uspěla,“ prohlásila Kvitová. V rozhodujícím duelu získala první sadu, v té druhé
dotahovala ztrátu po ztraceném podání a za stavu 4:5 dokonce čelila dvěma
setbolům. Set však dotáhla do zkrácené
hry a v té soupeřce dovolila pouhé dva
míče. „Koncovka byla výborná,“ usmála
se Kvitová, která proměnila třetí mečbol.
Vedle prize-money si odvezla z Německa i luxusní vůz značky Porsche, které je
tradičně generálním partnerem klání.
Petra Kvitová halový antukový turnaj
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Foto: internet
závěru super tie-breaku. „Stejně je to
krásný výsledek. Užila jsem si každou
minutu. Vůbec mě nenapadlo, že vydržíme v turnaji až do posledního dne,“
radovala se přes porážku Šafářová,
která poslední turnaj kariéry odehraje
tento týden v Praze.
Nedařilo se naopak další prostějovské
tenistce Karolíně Plíškové. Obhájkyně
loňského titulu doplatila na los. Sice
byla nasazená rovnou do druhého kola,
v něm ale nastoupila proti Victorii Azarenkové, která před mateřskou dovole-

nou vystoupala až na vrchol světového
žebříčku a teď se vrací mezi elitu. Běloruska to potvrdila také v třísetové bitvě
s českou hráčkou.
Ve slušné formě se v Istanbulu předvedla
Barbora Strýcová. Zkušená hráčka TK
Agrofert se probila až do semifinále,
když odehrála tři těžké zápasy ve třech
setech. Náročný program se projevil
v boji o finále, v němž s Markétou Vodoušovou uhrála pouze tři hry.
(lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 26

PRAHA, PROSTĚJOV Od pondělního dne do soboty 5. května se bude na
kurtech pražské Sparty hrát největší
ženský turnaj v České republice turnaj
J&T Banka Prague Open. V soutěži se
až na čerstvou vítězku ze Stuttgartu
Petru Kvitovou představí kompletní
domácí špička. Jedničkou prestižního
podniku je Karolína Plíšková.
„Bude největším lákadlem na turnaji,
jde přece o bývalou světovou jedničku.
Už jednou turnaj vyhrála, loni se musela kvůli zranění odhlásit, snad jí to vyjde
letos,“ míní ředitelka J&T Banka Prague
Open Petra Černošková.
Z domácích hráček se v hlavní soutěži
dále představí Markéta Vondroušová,
Kateřina Siniaková, Barbora Strýcová,
Kristýna Plíšková a také Karolína Muchová. Ta dostala volnou kartu poté, co
svůj start v singlu zrušila Lucie Šafářová.
„Snažila jsem se na tréninku, jak to jen
šlo. Ale přesto jsem dospěla k rozhodnutí, že se ve dvouhře nepředstavím.
Neměla bych patřičnou úroveň. Doporučila jsem, aby divokou kartu dostala
Karolína Muchová, kterou jsem měla
možnost sledovat při Fed Cupu v Pro-

stějově a moc se mi líbila,“ řekla Šafářová a pořadatelé s její volbou souhlasili.
Tenistka končící kariéru se v každém
případě představí ve čtyřhře a rozloučí se
s pražským publikem.
Ze zahraničních hráček budou v singlovém pavouku figurovat třeba Anastasija
Sevastovová, Wang Čchiang, Belinda Bencicová, Danielle Collinsová či
Camila Giorgiová. Divokou kartu na
poslední chvíli obdržela dvojnásobná grandslamová šampionka Světlana
Kuzněcovová.
I letos bude přístup do areálu volný, za
peníze se půjde pouze na finále. „Lístky
na něj se vyprodaly za jedno dopoledne.
Mělo by být plno a já doufám, že diváci
si po celý týden jako v předešlých letech
najdou do Stromovky cestu, přijdou se
podívat na krásný tenis a podpořit české
holky,“ věří Petra Černošková.
Hned zápasy 1. kola přinesou atraktivní podívanou. Například na Karolínu
Plíškovou čeká Mona Barthelová, v současnosti 88. hráčka žebříčku a vítězka
turnaje z roku 2017. A v českém derby se
o postup střetne Barbora Strýcová s Karolínou Muchovou.
(lv)

EVROPSKÁ TENISOVÁ AKADEMIE SE USADILA
V PROSTĚJOVĚ
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va, Bača, 3. Javanský, Lustyk. Soutěž útěchy
v pavouku B dopadla na třech nejvyšších
postech následovně: 1. Hájek, Sedláček,
2. Lejsal, O. Pintera, 3. Rojek, J. Crha.
Čtvrtý díl letošního Marry Cupu přišel na
řadu uplynulou sobotu 27. dubna, přičemž
boje se z haly přesunuly na venkovní kurty
areálu TK Agrofert Prostějov – Národního
tenisového centra Morava. Vítězným párem
se stalo svitavsko-zlínské duo Crha – Marušák, kteří ve finále zdolali 6:4 Dzurce s Ostrým
z Ostravy. Na třetí příčce se umístil Radim
Janíček z Němčic s Alešem Omachlíkem z Pivína, kteří v boji o bronz zdolali prostějovský
pár Šilhánek – Sehnal. V pavouku „útěchy“
uspěli Jiří Kadlec se synem Adamem, jenž si
v závěrečném souboji poradili s Kořalkovými
z Uničova 6:4. Třetí místo náleželo Kamilu
a Zdeňkovi Kočím z Ostravy, ti přemohli domácí duo Krupička – Jeřábek.
(son)

PROSTĚJOV Seriál turnajů ve čtyřhře
pro neregistrované tenisty Marry Cup
2019 pokračoval třetím kolem. Opět
se hrálo ve špičkové hale Hotelu Tennis
Club Prostějov s výborným zázemím
místního Sport centra a k vidění znovu
byl skvělý tenis, který se absolutně nedá
nazvat amatérským.
„Tentokrát se k nám sjelo jednatřicet párů
z Čech, Moravy, Slovenska a dokonce až
z Francie. Dorazilo i hodně nových tváří, které
absolvovaly naši sérii poprvé – a hned atakovaly nejvyšší příčky. Kvalita zápasů se zase posunula už ne o jeden stupeň výše, ale rovnou
o tři. Krásné mače se hrály od samého začátku
a mnoho papírových favoritů bylo poraženo
již v základních skupinách,“ popsali organizátoři Marek Florián s Martinem Krupičkou.
Elitní pavouk A ovládli a medailisty turnaje
se stali: 1. V. Crha, Brusenbauch, 2. Hušťa-

tenisové turnaje MARRY CUP
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PROSTĚJOV První z pěti turnusů má za sebou Evropská tenisová akademie, mezinárodní kemp určený pro naděje od dvanácti do šestnácti let. Jde o společný projekt Evropské tenisové federace, Českého tenisového svazu a TK Prostějov, který
má pomoci mladým hráčům ke zlepšení výkonnosti. Druhé klání se koná opět v areálu NTC MORAVA a to již v tomto týdnu.

Ladislav VALNÝ
„Vedení evropského svazu se snaží pomoci nadějím ze států, kde se tenis stále
rozvíjí. Proto mezi účastníky nejsou třeba hráči z Německa nebo Francie. Na
prvním kempu byli Lotyši, Bělorusové,
Ukrajinci a Turci, v dalších týdnech přijedou například hráči z Estonska nebo
Kypru,“ nastínil strategii ITF Ivo Šilhánek, šéftrenér prostějovského tenisového klubu, který celý projekt vede. „Je to
pro nás prestižní záležitost, podobnou

akademii v Evropě jinde nenajdete.
Ceníme si, že si vedení federace vybralo
právě Prostějov. Smlouva o pořádání je
zatím na tři roky,“ prozradil Šilhánek.
Podmínkou účasti je odpovídající výkonnost mladých tenistů. Musí být na
evropském žebříčku ve svých věkových
kategoriích, většinou jde o reprezentanty svých států. O účast na kempu je
velký zájem. Optimální kapacita je dvanáct hráčů, v prvním týdnu přesto na
Hané trénovalo dvacet talentovaných
dětí. „Byl pro ně připravený celodenní
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Národní sportovní centrum přivítá domácí šampionáty
PROSTĚJOV Zajímavý dopad má opakované probírání výhodnosti stavby
Národního sportovního centra. Špičkové sportoviště je v centru zájmu nezaujatých institucí. Například Český svaz
stolního tenisu se na vedení haly obrátil se žádostí o uspořádání mistrovství
České republiky mužů a žen na přelomu
února a března loňského roku.

Ladislav VALNÝ

„O Národním sportovním centru se toho
napsalo hodně, a tak je populární. Jezdí za
námi zástupci svazů, kteří u nás chtějí pořádat vrcholové akce nebo delegace měst,
jejichž záměrem je podobné zařízení vybudovat,“ prozradil ředitel NSC Ivan Pospíšil.

„Nedávno přijeli na prohlídku z Písku. Byli
nadšeni. Rádi by postavili podobnou halu
podle našeho vzoru,“ dodal Pospíšil.
Národní sportovní centrum od svého otevření prioritně slouží především mládeži. Té
organizované v prostějovských klubech, ale
i žákům a studentům místních základních
a středních škol. Týdně se na palubovce
vystřídá v průměru 900 dětí. „ Má to vliv na
zvýšení výkonnosti těchto mladých sportovců, děti se totiž dříve musely střídat v zázemí
řady prostějovských škol,“ nechal se slyšet
Miroslav Černošek, šéf prostějovského tenisu i marketingové společnosti TK PLUS.
Současně se chystají také velké akce pro
sportovní publikum. Ve druhé polovině
června v hale proběhne mistrovství re-

děkujeme statutárnímu městu
Prostějov za finanční podporu
v souvislosti s projektem Evropská tenisová akademie
Prostějov
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i reprezentační soustředění

program. Kromě tenisových tréninků,
nabírání kondice nebo regenerace také
výuka angličtiny. Samozřejmostí je
kompletní servis, včetně dopravy z letiště ve Vídni do Prostějova,“ poznamenal
vedoucí Evropské tenisové akademie.
Tenisový klub a především samotný
Prostějov se pořádáním prestižního
kempu opět zviditelní na evropské
sportovní mapě. „Vážíme si toho, že
vedení města tento projekt podpořilo,“ vzkázal Tomáš Cibulec z tenisového klubu.

publiky v aerobiku. „Předpokládá se účast
šesti stovek závodníků. Jednáme o pořádání šampionátu v nohejbale v příštím
roce,“ uvedl Pospíšil s tím, že hrací plochu
a zázemí využívají také sportovci v rámci
soustředění. „Od 1. do 5. července zde
bude prázdninový kemp pro basketbalistky z celé republiky. Vzápětí proběhne soustředění volejbalové reprezentace žen. Hala
bude patřičně využitá i v létě,“ prozrazuje
ředitel centra.
Vzhledem ke špičkovému zázemí může
Národní sportovní centrum hostit také
společenské, osvětové, přednáškové a školicí akce. Chystá se například Setkání vedení města a prostějovských firem, na podzim
proběhne Burza práce a vzdělávání.
„Možností využití je celá řada. Akce, které
máme za sebou, ukázaly, že je umíme udělat, současně je o ně zájem. Velice úspěšná
byla přednáška profesora Pavla Koláře.

Na školení Dialogy s Michalem Bardou,
Zdeňkem Haníkem, Michalem Ježdíkem
a Jiřím Nikodýnem přišlo tolik lidí, že jsme
seminář museli přesunout přímo na palubovku. Naštěstí je hala ozvučená. Díky
kvalitnímu vybavení můžeme podobné
akce pořádat,“ těší Pospíšila, který neustálé
kritiky haly uzemňuje faktickými a snadno
ověřitelnými údaji. „Ve všedních dnech je
hala plná dětí od půl sedmé ráno do půl desáté večer. Obsazenost haly je 96 procent!
Během víkendů se hrají mistrovské soutěže
mládežnických prostějovských týmů a volné hodiny jsou k dispozici pro veřejnost,
která si může halu zamluvit přes on-line
systém,“ uvedl ředitel Národního sportovního centra.
„Jsem rád, že jsme tenhle projekt dotáhli
do konce. Jen málo hal v republice je na
podobné úrovni,“ přidal František Jura, primátor statutárního města Prostějov.

NÁDHERNÝ SPORTOVNÍ
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„Prostějovští sportovní diváci si o Velikonocích přišli na své. V Prostějově se konal
špičkový sport té nejvyšší úrovně. Jen málo
měst v republice se může pochlubit takovým množstvím sportovních disciplín, ale
postupně: Ve čtvrtfinále basketbalové ligy
se utkali naši hráči s obávanými Pardubicemi. Dříve nás porážely, ale nově sestavené
mužstvo pod hlavičkou Olomoucka, kde
se skvěle uplatňují naši mladí odchovanci,
dvakrát Pardubice porazilo. Diváci byli
nadšeni. Jen tak dál! Spojení vynikající hra
+ naši odchovanci přináší ovoce.
Druhou lahůdkou na světové úrovni
bylo pořádání Fed Cupu. A, světe, div se,
v našem Prostějově. Byla to velká čest, že
utkání bylo svěřeno právě Prostějovu. TK
PLUS je vždy zárukou špičkové úrovně.
Vyšlo počasí, nádherný areál, vynikající
atmosféra, to vše bylo zárukou kvalitního
tenisu. Přijely hráčky z Kanady a nejen Kanada, ale celý svět si musel hledat na mapě,
kde Prostějov leží. A účastníci z Kanady
si budou pamatovat, že Prostějov, potaž-

mo Olomoucký kraj, je překrásné město
s nádherným areálem a výbornou pohostinností. Kdo si myslel, že z Kanady přijelo
mužstvo jen tak na výlet, ten se spletl. Třeba
šestnáctiletá hráčka Fernandezová je skrytá
hvězda, tak by se dalo pokračovat. Diváci,
hráčky, pořadatelé, prostě všichni přítomní,
byli nadšeni, jak se tento Fed Cup vydařil.
Je to takový další splněný sen dostat k nám
do Prostějova světový sport.
Všichni přítomní diváci děkují za tuto
možnost.
Ale to nebylo vše. Naše oslabené mužstvo
ve volejbalu, nikdo před sezónou mu nevěřil, bojuje ve finále této soutěže a to je vynikající úspěch. A zase se musí konstatovat,
že i zde hrají naše děvčata z Prostějova.
Filozofie, že se Prostějov věnuje dětem,
mladým hráčům, se začíná bohatě vyplácet. Za to je potřeba poděkovat všem oddílům v Prostějově. A to se ještě hrál u nás
výborný nohejbal.“
Antonín Dušek, člen sportovní komise
Rady města Prostějova.
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BK Olomoucko vyřídil Pardubice hned ve čtyřech zápasech

PROSTĚJOV Nejdříve až zítra, tj. 30. dubna večer se basketbalisté
Olomoucka dozvědí jméno svého semifinálového soupeře. Klíčová
je z tohoto pohledu čtvrtfinálová série mezi Opavou a Děčínem.
V případě postupu Válečníků půjdou Hanáci na Nymburk, pokud
by dále prošla Opava, narazí svěřenci Predraga Benáčka právě na
slezského protivníka. Je jasné, komu v prostějovském sídle krajského klubu drží palce. I když...
I hráči sledovali možné soupeře po
Původní zpravodajství
úspěšné sérii spíše zpovzdálí. Bezpropro Večerník středně po postupu měli pouze lehký
trénink a užili si víkend. „Postoupili
Ladislav VALNÝ
rychle, volno si zasloužili,“ zdůvodnil
„Vlastně je mi jedno, na koho nara- pauzu kouč Olomoucka.
zíme. Neovlivním to, nemá smysl Do semifinále Hanáci vstoupí
o tom nějak přemýšlet. Soustředíme buďto příští pondělí 6. nebo až ve
se sami na sebe. Fandím výhradně BK středu 8. května podle výsledků
Olomoucko,“ nechává čtvrtfinálový dalších sérií. Trenér Benáček věří,
souboj Opavy s Děčínem chladným že během pauzy nevypadne tým
trenéra Predraga Benáčka. „Přál bych z herního tempa. „Každá mince má
si, abychom už zůstali zdraví, aby se vždy dvě strany. Bude nám sice chynám vyhnula další zranění. Těch už bět herní vytížení, na druhou stranu
bylo v sezóně dost. A na koho půjde- pošetříme nějaké síly a máme možme v semifinále, skutečně neřeším.“
nost potrénovat a zregenerovat. Uvi-

THOMAS DUNANS

Nepřehlédnutelnou personou pardubických
duelů byl Thomas Dunans. Ve třetím čtvrtfinále vedl klíčový nápor Hanáků ve
druhé čtvrtině a k velkému obratu nakonec přispěl šestadvaceti body, šesti
asistencemi a osmi doskoky. V závěrečném duelu už sice nezářil tolik
střelecky, když dal devět bodů. Opět ale doskočil
osm míčů a přihrávkou v sedmi případech přispěl k bodům svých spoluhráčů.

JOSIP
MIKULIČ
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Také semifinále se
KUDMHQDÄW\ÔLYÙKU\
Prostějov (lv) - Před rokem se
basketbalisté Olomoucka loučili
s fanoušky po sezóně, letos ale přešli přes první kolo play-off a vyhlíží
svého semifinálového soupeře.
Jméno svého soka se dozvědí nejdříve 30. dubna. V každé případě je
čeká další bitva na čtyři vítězné zápasy. V semifinále play-off se utká
nejlépe se umístivší tým po II. části
s nejhůře se umístivším týmem
a druhý se třetím. První utkání se
hrají na hřišti týmů lépe se umístivších po II. části. V případě, že obě
semifinále skončí již po odehrání
nejnižšího počtu zápasů, rozhodne
vedení soutěže o posunutí termínů
finále v návaznosti na TV přenosy.
Utkání o 3. místo se hraje na dvě
vítězná utkání. Finále je vypsáno
na tři vítězné duely.

Švrdlíkova
nejhorší sezona
Pardubice (lv) - Před sezonou byl
Kamil Švrdlík na seznamu hráčů,
o které měl zájem také tým BK
Olomoucko. Zkušený pivot, který
před časem působil na Hané, zůstal
v Pardubicích, kde patřil mezi nejlepší hráče. Byl čtvrtým nejlepším
střelcem a třetím nejužitečnějším
pardubickým basketbalistou. Přesto
poprvé od svého návratu ze studií
ve Spojených státech zůstal bez ligové medaile. „Takže je to nejhorší
sezona v kariéře. V poháru nic, v evropských pohárech nic, v lize
taky nic,“ mávl rukou nad
osobními čísly, který
před přestupem do
Pardubic hrál v Prostějově a získal čtyři
cenné kovy.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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87:93

stav série: 0:3

PARDUBICE, PROSTĚJOV Hned
na první pokus dokázali basketbalisté BK Olomoucko vyhrát na horké pardubické půdě ve čtvrtfinálové
sérii. Přestože jim minulé úterý nevyšel vstup do utkání a prohrávali
o patnáct bodů, skvěle zvládnutou
druhou a třetí čtvrtinou ale dokázali výsledek otočit a po výhře 93:87
získali postupový mečbol.
V prvních minutách třího duelu čtvrtfinále play off Kooperatibvy NBL se
hostům muselo zdát, že se ocitli v nějakém hodně špatném snu. Po třech

Čtvrtfinále 4:
BK PAR
bk ol

medaili. Čím bude cennější, tím
lépe. Během ligy jsme si ověřili, že
můžeme hrát s každým. V play-off
to chceme potvrdit,“ shoduje se tým,
který si přeje natáhnout sezónu až
do konce května. V tomto měsíci se
totiž hraje finále.

1

Čtvrtfinále 3:
BK PAR
bk ol

Foto: Facebook

díme, jestli to bude výhoda,“ uvažuje.
Olomoucko postupem mezi nejlepší čtyřku ligy již v předstihu
vylepšilo výsledek z předešlé sezóny. Jejich práce ale ještě nekončí. Celý tým věří, že vyřazovací
část bude ještě dlouhá. „Chceme

91:100

.RQHÄQÙVWDYVÅULH

PARDUBICE, PROSTĚJOV Pouhé čtyři zápasy stačily basketbalistům BK Olomoucko k postupu do
semifinále Kooperativa NBL. Proti
Pardubicím si dokázali v průběhu
čtvrtého utkání vypracovat až dvacetibodový náskok a po vítězství
100:91 ukončili již uplynulou středu celou sérii.
První okamžiky duelu patřily Švrdlíkovi, jehož zásluhou domácí vedli 6:0.
Rychle sice bylo srovnáno, Hanáci ovšem poprvé vedli až ve 4. minutě, když
po akci Pelka a bloku Švrdlíka rozhod-

KOOPERATIVA NBL 2018/2019

Velký obrat ve druhé desetiminutovce
minutách měli pět faulů a hlavně propadali na obou polovinách hřiště. Po
šňůře 0:13 prohrávali o jedenáct bodů.
Až pak se zvedli, bylo to však pouze
na několik okamžiků. V 8. minutě už
ztráceli při výsledku 8:23 patnáct bodů
a špatné obraně odpovídal výsledek
první čtvrtiny 14:28.
Těžko říct, čím kouč Predrag Benáček své hráče probral, v každém
případě byl ovšem úspěšný. Hanáci
se ve druhé periodě neuvěřitelně
zvedli. Soupeře zasypali osmatřiceti
body, proměnili osm trojek, a navíc
výrazně přidali v obraně. V 16. minutě šli po koši Bohačíka do vedení
41:39 a od té doby Pardubice do
vedení nepustili. Když v poslední
sekundě poločasu proměnil svoji

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...

závěrečnou střelu Douglas, vedli po
dvaceti minutách 52:44.
Olomoucko dominovalo na palubovce také po návratu z kabiny. Pod
Levell SANDERSt$-,+22CTFWDKEG
vlastním košem nedovolilo domácí„Do zápasu jsme vstoupili dobře, stejně jako v předchozím utkání. Na zamu vývěru ani jednu snadnou střečátku jsme dělali, co jsme měli, včetně eliminace útočných doskoků hráčů
lu a samo bylo poměrně úspěšné.
Olomoucka. Bohužel ve druhém poločase jsme se přestali soustředit na
hru, a i když jsem u nás viděl energii a bojovnost, nestačilo to. Nedařilo se
Postupně navyšovalo svůj náskok,
nám střelecky, zatímco Olomoucko mělo několik dvouciferných střelců.“
který se vyšplhal až na dvaadvacet
bodů. To bylo ve 29. minutě po troj2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
ce Pelka - 75:53. Závěr čtvrtiny však
„Zápas byl přesně takový, jaký jsem čekal. Pardubice chtěly hodně vyhrát
patřil domácímu Jacksonovi a doa oddálit konec sezóny. Myslím, že jsme hráli týmově, mnohem lépe než
mácí snížili na 59:75.
náš protivník, a to byl důvod, proč jsme zvítězili. Musím říct, že jsem nečePardubice vycítily šanci a do začátku
kal, že série skončí výsledkem 4:0 pro nás, myslel jsem, že to bude dlouhá
poslední periody vstoupily s velkým
série, ale opravdu jsme hráli dobře. Přál bych si, aby nám to vydrželo i dál.“
nasazením. Vyplatilo se jim to a po
Statistiky z utkání
třech minutách snížily dokonce 68:79. ději dokonce Půlpán na osm - 73:81.
a ostatní výsledky
O dvě minuty později stáhl rozdíl Hanákům se přestalo dařit, vůlí a nasaplay off najdete na straně 26
Švrdlík na devět bodů a o chvíli poz- zením ale třetí bod vydřeli.
(lv)

Stovka na závěr rychlé série
čí uznali technický koš - 10:9. Pardubice už po pěti minutách vystřídaly
kompletní zahajovací pětku, nedokázaly ani tak čelit lepšícímu se výkonu
Olomoucka, které po první čtvrtině
vedlo 29:25.
Ve druhé periodě Hanáci mírně ubrali, i tak ještě v 15. minutě vedli 33:28,
přestože Dunans v rychlém sledu přišel o dva míče a domácí měli na svém
kontě již deset útočných doskoků.
Menší nasazení soupeře přesto Východočeši využili a dvakrát se dostali
na rozdíl jediného bodu. Naposledy
to bylo v devatenácté minutě. Až sám
závěr čtvrtiny přinesl zlepšení, čemuž
odpovídalo skóre 48:43.
Po dvou střelách druhého poločasu
bylo vyrovnáno, do vedení však hosté

svého protivníka nepustili. Ve 23. minutě po Palyzově trojce s faulem zařídil
vedení 53:48, o tři minuty později po
technické chybě Švrdlíka Hanáci odskočili poprvé na dvouciferný rozdíl
(64:54) a od té chvíle utkání naprosto
kontrolovali. Deset minut před koncem za stavu 80:63 mířili neochvějně
za postupem.
Poslední úsek zahájil trojkou Sehnal
a upravil na 83:63, nečekaně ale odstartoval nápor domácího výběru,
který se po dalekonosné střele Jacksona dostal na 79:86. Hanáci dokázali
v klíčovém okamžiku přidat, zkušeně
hlídali náskok a nakonec pokořili i hranici stovky.
(lv)
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
play off najdete na straně 26

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
Levell SANDERSt$-,+22CTFWDKEG

„Hráči nesplnili taktiku, která byla stanovena před zápasem. První čtvrtina
nám přitom vyšla. Pak ovšem tým začal dělat věci, které jsou pro něj netypické. V obraně nechával volné trojky a toho Olomoucko pořádně využilo.
Přestože se hráči snažili, nedařilo se jim na doskoku. Hosté z opakovaných
střel dali dvaadvacet bodů a to je opravdu v tak důležitém zápase hodně.“

2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
„Chtěli jsme uspět a kluci to urvali! První čtvrtka vypadala zle, změnili
jsme obranu na zónu, na kterou Pardubice nejsou zvyklé. Hodně nám pomohla. Celý tým šlapal, do utkání dal více energie než soupeř. Bylo to vidět
třeba na útočném doskoku, kde se nám dařilo. Slabší byl pouze začátek, to
se někdy stane. Od druhé desetiminutovky jsem mohl být spokojený, byli
jsme lepší a zaslouženě vyhráli.“

„Chci se stále zlepšovat,“ plánuje objev
„Před sezónou jsem měl za cíl posun
aspoň o pět minut, takže ano. Sedm minut je solidní zlepšení. Příliš to nesleduji,
ale někdy jsem víc na hřišti než na lavičce a to je rozhodně příjemnější.“
ƔƔ Zlepšil jste také bodový průměr. Byl to také váš cíl?
„Na body nekoukám. Spíš se snažím
hrát tak, abych byl platný, a pokud
ƔƔ V letošním roce jste mnohem mám volnou střelu, tak ji vezmu. Chci
EXKLUZIVNÍ rozhovor
více vytížený než před rokem, hrát co nejproduktivněji, ale když to
pro Večerník když hrajete v průměru o sedm nevyjde, nedá se nic dělat. Od proLadislav VALNÝ
minut více. Jste spokojený?
dukce jsou u nás i jiní.“

PROSTĚJOV Průlomovou sezónu prožil František Váňa (na
snímku) a nebylo to pouze díky tomu, že v utkání s Kolínem
dal unikátních devět trojek, čímž se zapsal do historických tabulek. Hned jedenáctkrát se dostal mezi dvouciferné střelce
a také proto byl odborníky označen Největším zlepšením sezóny v Kooperativa NBL. „Bylo to překvapení. Vůbec jsem nevěděl, že se taková cena uděluje,“
pousmál se křídelník BK Olomoucko.

VH]°Q\9ĄD

ƔƔ Mladí hráči se začínají v lize
prosazovat. Kdo vás nejvíce zaujal?
„Líbil se mi Michal Svoboda z Pardubic, jak dostával větší příležitosti.
Ukázal, co v něm je. A také Filip Novotný. V Kolíně dokázal své minuty
dobře využít.“
ƔƔ Počítáte s tím, že si vytvoříte

plán zlepšení i před příští sezónou?
„Budu se snažit o další zlepšení. Chci
mířit jenom nahoru. Opět se tedy
pokusím o nějaké vylepšení minut
a taky větší platnost ve hře. To platí
i o dalších letech, abych se postupně dostával do jedné z hlavních rolí
a soupeři mě museli skautovat.“
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Házenkáři Kostelce svedli přestřelku 3URVWĚMRYäWtKi]HQNiŐLY\KUiOL
SO TEL
SO KOS

39:34

TELNICE, PROSTĚJOV Statečně vzdorovali jednomu ze
žhavých favoritů na postup do
prvoligové soutěže házenkáři
TJ Sokol Kostelec na Hané HK.
V 19. dějství 2. ligy mužů ČR
2018/19 dlouho sahali po převelice hodnotném zisku bodu(ů) na
půdě tabulkově druhého Sokola
Telnice, leč v ofenzivně laděné přestřelce s téměř osmdesátkou nasázených gólů přece jen prohráli, a to
i přes vyhraný poločas 17:16.
Na výsledkové překvapení to vypadalo
hlavně do přestávky, kdy hosté drželi
naprosto vyrovnaný vývoj. A především zásluhou produktivního útoku
ztráceli po úvodním poločase jedinou

trefu. Až po změně stran silný protivník trochu víc odskočil, nicméně
Hanáci nepřestali bojovat a papírově
kvalitnějšího soupeře zlobili až do úplného závěru. Byť si domácí nakonec
vítězství bezpečně pohlídali.
Na kostelecké straně se střelecky zaskvěli jak nejlepší kanonýr jihomoravské skupiny Jan Smékal (11 branek), tak mladý talent Michal Nevrla
(8 gólů), s pěti zásahy se přidal též Lukáš Varhalík. Naopak obranná činnost
HK nefungovala optimálně, téměř
čtyřicet inkasovaných kusů je navzdory útočným kvalitám druhého mužstva průběžného pořadí až moc.
„Nastoupili jsme v oslabeném složení
vinou zdravotních problémů i pracovních povinností, hlavně na spojce nás
bylo míň. Přesto jsme ze začátku vedli, odehráli vyrovnanou první půlku
a ani po pauze moc neodpadávali. Až
posledních deset minut nám trochu
došly síly, kvůli dalším zraněním jsme

museli udělat přesuny v sestavě, přidaly se chyby v podobě zbytečně ztracených míčů a taky nedisciplinovanost.
Klidně jsme mohli dosáhnout víc než
porážky o pět gólů, celkově to z naší
strany nebylo vůbec špatné,“ shrnul
trenér TJ Sokol Milan Varhalík.
Jeho svěřenci setrvali na šesté příčce
tabulky a nyní nastoupí doma proti
jedenáctému Juliánovu (neděle
5. května od 10.30 hodin v městské
sportovní hale Kostelce), což dává
naději posunout se před pátou Kuřim. „Věřím, že se nemocní i zranění
kluci dají dohromady, budeme co nejvíc kompletní. A k zápasu přistoupíme
od začátku zodpovědně, abychom fanoušky i sebe potěšili vítězstvím,“ přál
si Varhalík věřící v minimálně čtyřbodový zisk ze tří zbývajících duelů vrcholící sezóny.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 2. ligy házenkářů najdete na
straně 26

HBC OL
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Po
dlouhé třítýdenní pauze pokračovala házenkářům TJ Sokol II Prostějov 2. liga mužů ČR 2018/19
důležitým střetnutím 19. kola
v Olomouci. Na palubovce tamního HBC 1966 to byla přímá bitva
tabulkových sousedů o sedmou
příčku průběžného pořadí. A hosté ji zvládli skvěle, neboť získali
cenné dva body za výsledek 26:31
(11:15).
Na vítězství zadělal výběr „dvojky“
až nezvykle výborným úvodem.
„Začátky míváme většinou slabší,
ale tentokrát jsme vstup chytili a po
deseti minutách vedli 5:1. Tenhle
náskok se nám pak dařilo udržovat

celý zbytek utkání až do úplného
konce,“ radostně hodnotil trenér
prostějovských borců Tomáš Černíček.
„Po přestávce domácí snížili maximálně na rozdíl tří branek, víc jsme
jim stabilně dobrým výkonem nedovolili. Pochvala patří celému mančaftu, zahráli jsme opravdu týmově.
Kluci si poradili i s osobní obranou
na Jirku Kosinu během druhého poločasu, na soupeře platilo právě naše
kolektivní pojetí,“ zmínil Černíček
stěžejní faktor.
„Všichni členové sestavy si rovnoměrně zahráli, skoro všichni skórovali. Tentokrát jsem opravdu moc
spokojený, zvládnout přímý souboj
o sedmé místo takovým způsobem
potěší. Měl jsem trochu obavy, jak

se na nás podepíše dlouhá přestávka
v druholigovém programu, ale zbytečně. Chlapci předvedli hodně slušnou házenou,“ konstatoval Černíček.
Sokol II teď přivítá na vlastním
hřišti favorizovaný Sokol Telnice, náročný duel je na programu
v neděli 5. května od 16:00 hodin
v hale RG a ZŠ města Prostějova
ve Studentské ulici. „Samozřejmě bychom rádi dva venkovní
body potvrdili domácím ziskem,
ale bude to těžké, Telnici považuju za momentálně nejlepší celek
druholigové skupiny Jižní Morava.
Zkusíme zabojovat,“ nadhodil kouč
Hanáků.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 2. ligy házenkářů najdete
na straně 26
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ČESKÝ BROD, PROSTĚJOV Až
do soboty procházeli nohejbalisté
TJ Sokol I Prostějov letošním ročníkem 1. ligy mužů ČR výhradně
vítězně. Na půdě z extraligy sestoupivšího Slavoje Český Brod však
ve 4. kole druhé nejvyšší tuzemské
soutěže premiérově prohráli poměrem 6:3. Konečný výsledek je
přitom jasnější, než byl dlouho naprosto vyrovnaný průběh zápasu.

Marek SONNEVEND
„K utkání jsme nastoupili v nejsilnější sestavě se snahou pokusit

se proti favoritovi získat alespoň
bod, na což jsme podle vývoje určitě měli. Po úvodních dvojicích
byl stav nerozhodný 1:1, když
velezkušená dvojka domácích Cibulka, Sýkora hrála proti Kubovi
Klaudymu s Tomem Svobodou
výtečně a prakticky bez chyb,
zatímco bratři Ladislav a Lukáš
Pírkové po velkém boji i dramatu
vydřeli úplně posledním míčem
cennou výhru. Potom jsme mohli získat první set proti výstavní
trojce Brodu vedenou Cibulkou,
ale prohospodaření náskoku 5:1
vlastními chybami poslalo soupeře opět do vedení. Které jsme
vzápětí podruhé srovnali zásluhou
skvělého výkonu trojice Klaudy,
Svoboda, Tomáš Roba,“ popisoval zajímavou bitvu trenér prostě-

jovského mužstva Richard Beneš.
„Prostřední část střetnutí byla až do
soboty naší silnou zbraní, tentokrát
ale vyšla pouze na padesát procent.
Třetí dvojka Honza Valenta, Petr
Deutsch totiž v obou sadách několikrát chybovala, naopak v singlu
vynikající úrovně exceloval Tom
Roba. Proti Sýkorovi, který patří
k výborným českým singlistům se
zkušenostmi, otočil první set z 6:9
na 10:9 a ve druhém už kraloval.
Za pořád vyrovnaného skóre 3:3
uspěla silná domácí trojice Cibulka,
Ešner, Janík proti Klaudyho trojce,
načež měli možná rozhodující souboj celého zápasu před sebou bratři
Pírkové s Valentou. Bohužel nezískali zahajovací sadu ani ze dvou
setbolů a zbytečnou nervozitou
poté ztratili s obětavými mladíky

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷2019

i celé utkání. K velmi dobrému výkonu se Pírci naopak vzepjali v následných dvojkách a jen smůla je
proti favorizovaným protihráčům
připravila o zdramatizování koncovky celého duelu,“ podrobně informoval Beneš čtenáře Večerníku.
„Kluci zahráli navzdory porážce
znovu velice dobře. Ovšem zkušený, extraligou otřískaný soupeř byl
tentokrát nad naše síly. Nikomu

nemohu upřít snahu či bojovnost,
což dokumentuje i nepříjemné
zranění Peti Deutsche při obětavém zákroku v obraně. Jeho umění
budeme muset příště asi nahradit
ještě soustředěnějším a kvalitnějším výkonem. Dlouhodobá soutěž
přináší vítězství i prohry, tahle nás
nemusí tolik mrzet. Zase jsme totiž bojovali jako lvi, byť to na silný
Brod nestačilo,“ konstatoval kouč

nohejbalistů Sokola I, kteří klesli
na třetí místo průběžné tabulky.
A v tomto týdnu je čekají hned dva
další mače: ve středu 1. května na
kurtu pátých Českých Budějovic,
v sobotu 4. května od 14.00 hodin
pak doma u sokolovny na Skálově náměstí proti vedoucímu AC
Zruč-Senec.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis najdete na straně 26

BASKETBALOVÍ JUNIOØI U 19 POSTOUPILI 3NJ=JOPIJC@E=<GJQµ=DOQ<
DO FINAL FOUR
➢ ze strany 33

PROSTĚJOV Až páté utkání čtvrtfinálové série mezi
Prostějovem a Nymburkem rozhodlo o postupujícím do Final
Four juniorské extraligy U 19. O titul si po vítězství 88:72 zahrají
Orli, kteří tak zopakovali loňský postup mezi čtyři nejlepší týmy
soutěže. V klíčovém střetnutí v poločase prohrávali o čtrnáct bodů, po pauze ale zlepšili obranu i střelbu a výsledek otočili.

Ladislav VALNÝ
Petr KOZÁK
Finálový turnaj se bude hrát již tento víkend 4. a 5. května v Praze Na
Folimance, soupeřem Orlů bude
v semifinále celek GBA EU Praha,
který v základní části skončil na druhé příčce. Ve vzájemných soubojích
však Hanáci dokázali jednou zvítězit.
Do Prahy tak pojedou naděje prostějovského basketbalu s medailovými
ambicemi. „Jsem přesvědčen, že kluci
z Prahy nějakou medaili dovezou,“
neskrývá optimismus Michal Műller,
předseda BCM Orli. Další výrazný

úspěch basketbalové mládeže se nerodil lehce. Ve druhé čtvrtině rozhodujícího utkání čtvrtfinále play off
extraligy juniorů dolehla na dolehla
na prostějovský tým zodpovědnost
posledního kroku v sérii za stavu 2:2,
kdy domácím hráčům zcela odešla
střelba z pod koše i z dlouhé vzdálenosti. Pak ale přišel obrat...
„Do druhého poločasu nastoupil
zcela nový tým, v obraně dominovali především Matouš Pelikán, Adam
Klepač a Štěpán Borovka, kteří byli
u mnoha získaných míčů. V útoku
se zaskvěl Juraj Páleník a především
z trojek Erik Klepač, který je již v kádru BK Olomoucko,“ pochvaloval si

Michal Müller, předseda BCM Orli
Prostějov.
Ten kvitoval i atmosféru duelu.
„Chlapce podporovala slušně zaplněná a patřičně hlučná hala Sportcentra

PROSTĚJOV Vstup do 1. nohejbalové ligy mužů ČR 2019 vyšel
nejlépe dvěma kolektivům – TJ Sokol I Prostějov a Areál Club Zruč-Senec. Po třech úvodních kolech soutěže figurovaly právě tyto celky na dvou vedoucích místech tabulky s maximálním počtem šesti
získaných bodů. A i když Hanáci ve čtvrtém dějství padli a dva body
nyní ztrácí, jejich vzájemný souboj v rámci 6. dějství tohoto prvoligového ročníku bude opravdovým zápasovým tahákem! Ještě předtím čeká na Sokol I vložené sváteční kolo v Českých Budějovicích.
Domácí duel o čelo průběžného pořadí druhé nejvyšší soutěže ČR propukne tuto sobotu 4. května od 14:00 hodin na venkovním kurtu u prostějovské sokolovny na Skálově náměstí. „Bude to hodně těžké utkání,
Zruč je silná. Ale my doma nechceme ztrácet body, zase do toho půjdeme s maximální bojovností,“ řekl už dříve Lukáš Pírek, zimní navrátilec
do sestavy Hanáků a jejich (staro)nová opora.
„Moc se mi líbí, že náš tým v obměněném složení se naplno rve o každý balón, set i bod, ani za nepříznivých stavů nikdy nic nevzdává. Tohle
může být recept i na velice kvalitní Zruč-Senec, který momentálě vede
pořadí soutěže,“ nadhodil trenér Sokola I Richard Beneš. A přidal ještě
jeden dovětek, který jej též nadmíru těší. „Radost máme také z rostoucí
(QVQ$%/1TNK2TQUVT÷LQX podpory fanoušků, jichž chodí na naše domácí střetnutí čím dál víc –
a výborně povzbuzují,“ zdůraznil lodivod prostějovských nohejbalistů
DDM, když kamarády přišli podpořit s tím, že větší pohodlí zrekonstruované tribuny v areálu je pro diváky
(son)
především spolužáci ze sportovních příjemným bonusem.
tříd Gymnázia Jiřího Wolkera,“ děkoval na dálku šéf prostějovského mládežnického basketbalu.
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PROSTĚJOV Během minulého roku si Prostějov připomněl jedno významně kulaté sportovní jubileum. Týkalo se volejbalu, ovšem nikoliv ženského,
který dělá skvělé jméno v novodobé éře. Hluboko ve dvacátém století tady totiž byl velice úspěšný také mužský, přesněji
řečeno chlapecký volejbal v tehdejším oddílu TJ Agrostroj Prostějov. A roku 1968 vše vyvrcholilo
postupem do první dorostenecké ligy, to znamená nejvyšší soutěže České
republiky. Družstvo mezi národní elitu mládežnické
kategorie přivedl trenér Vladimír Ječmínek,
MDNVLWÙPYHGO
na tehdejší dobu významný úspěch
YQHMY\vvÉVRXWÈzL
vybojovala hráčská sestava: Albrecht,
Ambrož, Barnet, Bukva, Hruban, Iránek,
Opletal, Povýšil, Řičánek, Sekanina.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

8.OÊUVQ

pro Večerník

9.OÊUVQ

Marek SONNEVEND
A právě kouč v dobových materiálech
zavzpomínal nejen na postupovou
sezónu, ale i na léta předcházející. „Po
druhé světové válce se v Sokole II Prostějov hrál župní přebor. Nastupoval
jsem tenkrát za dorost, ale byly to jen
turnaje, které sokolské jednoty pořádaly v župním měřítku. Po absolvování
školy a před nástupem na vojnu jsem
pak reprezentoval Baník Prostějov.
V roce 1956 – po nástupu do zaměstnání v Agrostroji – jsem začal hrát za
tuto jednotu okresní přebor. Tehdejší
odbíjenou vedl pan Hón, který po
roce 1950 úspěšně trénoval i dorostence. Současně se v TJ Agrostroj hrála
ženská liga,“ pustil se do vyprávění Vladimír Ječmínek.
Od roku 1958 se začal věnovat vedle
aktivní hry za muže i výchově dorostenců. Ti působili v okresním přeboru a v roce 1960 postoupili do nově
zřízené jihomoravské krajské soutěže.
„Tam jsme se během let probojovali
do špičky mezi nejlepší družstva tabulky a na konci sezóny 1967/1968 celou
soutěž vyhráli, tím pádem postoupili
do dorostenecké ligy,“ připomíná velký úspěch.
Podmínky v TJ Agrostroj, pokud se
týká zimní přípravy, však nebyly příliš
vyhovující. „Po přechodu hráčů z dorostu do vyšší věkové kategorie mužů
bylo nutno hráčský kádr doplňovat,
a přitom v našem okresu neexistoval
žádný tým působící aspoň v krajském
přeboru. Navíc pro vychování dobrého náhradníka dvě tréninkové jednotky týdně nestačily. Přes tyto potíže
se dorosteneckou ligu podařilo udržet
až do jara 1972. Právě v průběhu sezóny 1971/1972 se ale rekonstruovala
tělocvična gymnázia a nedostatečná
příprava hráčů měla za následek sestup
do krajského přeboru,“ popisoval Ječmínek.
Připomeňme, že volejbaloví dorostenci TJ Agrostroj Prostějov si během tří
ročníků mezi ligovou elitou ČSR čítající deset kolektivů vedli následovně:
1968/69 – 8. místo, 1969/70 – 9. místo, 1970/71 – 10. místo (sestup). Dva
roky dělal mančaftu kapitána František Opletal, třetí sezónu Pavel Navrátil (současný a dlouholetý lékař
extraligových žen VK Prostějov).
Ten rovněž připojil své vzpomínky. „K vrcholovému volejbalu jsem se
dostal tak trochu jako slepý k houslím.
Kapitán družstva Franta Opletal mě
vytáhl z uličního týmu v Krapkově
ulici, protože jejich spoluhráč Jirka Sekanina měl úraz ruky, na kterou mu při
brigádě v pivovaru najel sud. Na první
trénink jsem přišel 4. září 1968, úvodní turnaj absolvoval 19. října 1968 ve
Vyškově a první ligový zápas 17. května 1969 v Krnově. Během roku 1970
jsme pak s Mirkem Sklenkou patřili do
krajského dorosteneckého výběru a

1968/1969

1969/1970
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1970/1971
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na podzim sedmdesátého jsem se stal
kapitánem dorostu Agrostroje Prostějov. Po sestupu z ligy jsem následně při
studiích medicíny přestoupil do Slávie
Olomouc a v sezóně 1973/74 byl u
posledního působení tamních mužů

sestava doroste
TJ Agrostroj PV v pr ncù
ùbìhu let
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v extralize. Také jsem
XG<NÊP÷)QVVYCNFQX÷
se tenkrát dostal do výběru Moravy
hráčů pod třiadvacet let,“ vylovil Navrátil ze své paměti.
Text doplňujeme řadou dobových fotografií. A děkujeme za veškeré podklady
i úzkou spolupráci Pavlu Navrátilovi.

