JÍME, PIJEME,
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Po sedmi
letech...

PROSTĚJOV Tohle je podivuhodný příběh. Je tomu přesně 7 let, co záchranáři našli v domě v Dolní ulici bezvládné tělo dvaapadesátileté ženy. Jak později vyšlo najevo, paní byla uškrcena. Do hledáčku policie se následně dostal
jak její syn, tak i manžel. Za vraždu byl na 13 let do vězení nakonec odsouzen Pavel Smělý mladší. Nad případem se však vznášela řada otazníků, které
se nepodařilo zcela objasnit. V uplynulém roce případ opět šetřili policisté,
a dokonce byl k soudu podán návrh na obnovu řízení!
01/+
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Chudáci, co zde bydlí?
Prostějov (mik) – Prostějovský
Majáles 2019 se samozřejmě neobejde bez veselí a hlasitých projevů
studentů. Jak při slavnostním pochodu, tak i při samém vyhlašování
krále bylo účastníky Majáles opravdu hodně slyšet. K tomu všemu hlasitá muzika... „Chudáci lidi, co tady
na náměstí bydlí,“ zastavila Večerník
před muzeem zhruba osmdesátiletá
seniorka. Naše odpověď byla jasná,
vždyť nebyla doba klidu a oživení
náměstí je přece snahou nás všech.
„Tak ať se ta děcka vyhulákají někde
na hřišti,“ zněla rozzlobená odpověď. Nu což, taky názor...

¤DURGÈMQLFHEH]SRz½UÕ
Prostějovsko (mik) - Letošní akce
spojené s pálením čarodějnic se
obešly na celém Prostějovsku bez
následných výjezdů hasičů. „Zdá se
to až neuvěřitlené, ale letos nedošlo
v Prostějově a okolí a dokonce v celém Olomouckém kraji k jedinému
požáru v souvislosti s pálením čarodějnic. To opravdu v minulých letech
nebylo zvykem. Částečně za to může
zvýšená opatrnost pořadatelů akcí,
ale hlavně fakt, že těsně před těmito
akcemi poměrně hodně napršelo,“
sdělil Večerníku Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Reportážní zpravodajství
z akcí čtěte na straně 30
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Michal KADLEC
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jícími bohatému kulturnímu programu byla
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Foto: Michal Kadlec

Agentura .RQäHOpREQRYtUR]KODVSRGUiWĚ
Vydávat jen tištěné Radniční cancy? Málo! Prostějovský magistrát
se chce pustit do rozsáhlejšího projektu medializace svých nesporných
úspěchů. Konšelům jsou už měsíčně
vydávané Radniční cancy malé, takže na minulém sezení rady schválili
peníze na obnovení vysílání dříve
tolik oblíbeného rozhlasu po drátě!
„Přemýšleli jsme taky o založení televizního vysílání, ale tento nápad
kolegyně Sokolovské jsme zavrhli
jako blbost. Nakonec jsme schvá-

&21É6327ħð,/2
Nezapomínáme. Půldruhou hodinu dobrovolníci i osobnosti
města po šesti jménech předčítali
jména rodáků z Prostějova a židovských obětí, kteří se nedožili konce
2. světové války. Podobně jako téměř šest milionů židů z celé Evropy.
Připomínka holocaustu měla vedle
muzea na náměstí T. Masaryka důstojnou podobu.
CO NÁS UDIVILO…

ZWKZdWZsKD:Ks|,
s^>/E:dE^dZE ϯϮ

lili můj návrh na rozhlas po drátě.
Hlasovalo se naprosto demokraticky, na kolegy radní jsem sice mířil
osobní legálně drženou pistolí, ale
nijak jsem jim nevyhrožoval,“ uvedl exkluzivně pro Agenturu Hóser
primátor Prostějova Francimór
Kopačka.
Rada konšelů také okamžitě jmenovala vysílací radu rozhlasu po drátě, který údajně ponese název Kopačkovy novinky. „O tomto názvu
budeme ještě samozřejmě diskutovat, je zde totiž ještě jeden návrh
s názvem Radniční kecy do každé
rodiny,“ podotkl ještě první muž
Prostějova Francimór Kopačka.
Magistrát podle slov náměstka primátora Jiřího Nikamnepospíchala

rubriky
Večerníku

investuje desítky milionů korun do
celého projektu. „Musíme pořídit
rozhlasovou licenci a rozhodli jsme
se také nakoupit třicet tisíc přijímačů, které budeme zdarma rozdávat
do každé rodiny. Připojení bude
naprosto jednoduché, šňůru od přijímače zastrčíte jenom do zásuvky
a vystrčíte anténu, toť vše,“ uvedl Jiří
Nikamnepospíchal.
Prostějovský rozhlas po drátě má
vysílat zprávy z celého města. Většinou ale jen ty pozitivní. „Vysílat budeme čtyřiadvacet hodin denně, a to
ryze v příjemném duchu. Nechceme
se pouštět do nějakých hororových
kauz, takže do vysílání nebudeme
pouštět nikoho z opozice. Pokud tito
zastupitelé budou chtít, mohou si

založit vlastní rádio,“ poznamenal
ještě primátor Prostějova Kopačka. „Hlavní redaktorkou budu já,
a jsem ráda, že mě pan primátor
k tomu pustil. To uvidíte, co všechno
budu hlásit za zprávy,“ vyhrožuje
už teď náměstkyně Sokolovská.
Vysílání rozhlasu po drátě v Prostějově má začít během letních prázdnin, kdy v Prostějově skoro nikdo
nebude. Prý pro jistotu...
Za Agenturu Hóser Majkl

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

Neskutečné obstrukce. Prostějovského primátora Františka Juru
nyní zřejmě na čas přejde chuť
setkávat se s předsedy opozičních
stran a předjednávat s nimi jednotlivé body programu zastupitelstva.
To bylo totiž v úterý narušováno až
nemístnými připomínkami jednotlivých opozičníků, takže předchozí
dohody byly zcela zbytečné...
ZACHYTILI JSME

140

Sobotním ránem propukly i v
Plumlově oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů.
Za doprovodu Dechového orchestru prošel městečkem hromadný
průchod, konala se mše se žehnáním praporu a nového auta, došlo
i na ukázky historické a současné
hasičské techniky. Byla to prostě
sláva se vším všudy.
ZAUJALI NÁS...

Foto: internet

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

•• Pondělí ••
Prostějovské dny ticha. V dnešní době je hudba všude kolem nás, často však v takové podobě, že ji vlastně ani neposloucháme, ani neslyšíme.
Součástí každé krásné hudby i každého krásného života je přitom ticho.
Přemýšlet o tom mohli všichni, kteří zavítali do Národního domu na zahajovací koncert Prostějovských dnů hudby. Ženský pěvecký sbor Vlastimila
při této příležitosti oslavil 150. výročí svého vzniku.
•• Úterý ••
O včelách a mouchách. V životě si můžete vybrat. Budete-li včela, zaměříte se
v životě hlavně na květy a čas budete trávit sbíráním pylu na med, který využijete pro sebe i jiné. Nebo můžete být moucha, která se s neobyčejnou rozkoší
nimrá v hovnech... Asi tak by se dal stručně shrnout rozdíl mezi studenty slavícími Majáles na náměstí a zastupiteli hádajícími se ve stejný den na radnici.
•• Středa ••
Někdo pálil čarodějnice, jiný auta. Zatímco u nás se lidé líbali pod rozkvetlou třešní a houfně se scházeli při pálení čarodějnic, v Paříži tisíce demonstrantů místo čarodějnic zapalovaly auta. Ve Francii jsou prostě bohatší... Ale stejně je ta primitivní „východní“ Evropa docela fajn.
•• Čtvrtek ••
Moudrost i zábava v novém. „Lidstvo ukládá svou moudrost do knih,
a proto samo zůstává blbé,“ všiml si skvělý český karikaturista a spisovatel
Vladimír Jiránek. Pro kousek moudrosti i mnoho pobavení mohou dětští
čtenáři nově vyrazit do krásně opravených i moderně vybavených prostor
knihovny pro děti a mládež na Vápenici.
•• Pátek ••
Vojna a mír. „Války nemohou přestat, dokud národy žijí v tak různorodých
životních podmínkách,“ poznamenal Sigmund Freud. Nejstrašlivější konflikt lidských dějin nám v Evropě zajistil 74 let relativního míru. To už je dost
času na to, aby v lidech stále rostla nenávist a hledání nového nepřítele. O připomínku masového zabíjení se v regionu postarala Kolona vítězství.
•• Sobota ••
Potulní ochotníci. „Vozíček z lipových dřev po hlíně drkotá, červená nepokojná krev je erbem života. Všechno, co chceme, leží před námi za devatero poli, devatero řekami. Nad zimní krajinou slunce blikotá,“ zpívá Jarek
Nohavica v krásné písni Potulní kejklíři. Zase o město dál budou táhnout
svoji káru ochotníci, kteří se představili v rámci Hanáckého divadelního
máje. Pozoruhodná akce o víkendu skončila.
•• Neděle ••
Slovenští brouci. Víte, co vznikne z toho, když se obejmou dvě stonožky?
Zip! Dva veselí broučci ze Slovenska Smejko a Tanculienka se sešli v prostějovském Společenském domě, aby tam bavili naše děti.

KRIMI

PÁTRÁNÍ

Obrovský vztek nyní nesporně lomcuje majitelem
prodejny smíšeného zboží v Konici. Přes noc z 30.
dubna na 1. května mu někdo vyloupil obchod. Ale jak!
Policie hned záhy zjistila,
že zatím neznámý pachatel
uvnitř provozovny víc škodil, než loupil.

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

215 000
Z prodejny se ztratily cigarety, balený tabák a jedna
láhev vodky. Toť vše. Jak
je ovšem možné, že škoda
po řádění zloděje se vyšplhala až na částku 215 000
korun? Neznámý poberta
totiž v obchodě zcela zničil
EET pokladnu a také ve zdi
zabudovaný trezor, do kterého se snažil dostat. Naštěstí marně...

HANA ZAGOROVÁ
A PETR REZEK
Nestárnoucí legendy české pop
music přijely uplynulé pondělí do
Prostějova, kde před zcela zaplněným sálem Společenského domu
potěšily fanoušky všemi hity, které
společně nazpívaly.
ZASLECHLI JSME…

„NORMÁLNĚ JSEM
VIKTORKA Z PLUMLOVA,
ALE TADY SE JMENUJI
ROZÁRKA Z AFRIKY!“
Takto se představila jedna z kandidátek, které se utkaly o prestižní
titul ´Miss čarodějnice´ při akci
Plumlovských nadšenců.

MILOSLAV VŠETEČKA
se narodil 30. dubna 1998 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 18. září
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 20 do 22 let, měří mezi 170 až
175 centimetry, má hubenou postavu
a modré oči.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

12/1 °C

¶WHUÙ

13/1 °C

Støeda

15/5 °C

Radoslav
Stanislav

Den osvobození

PETR CETKOVSKÝ
se narodil 15. listopadu 1970 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 21. září
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 48 do 50 let, měří okolo 185 centimetrů, má obézní postavu, hnědé oči
a hnědošedé vlnité vlasy.

Ètvrtek

16/6 °C

Pátek

15/8 °C

Sobota

16/7 °C

Nedìle

15/6 °C

Ctibor
Blažena
Svatava

Pankrác
Zdroj: meteocentrum.cz
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Novým ředitelem „Národa“ se stal

JIŘÍ HLOCH

„Restauraci a kavárnu chci
SÔLEOÉzLWRE\ÄHMQÙPOLGHPp
SUR]UDGLOYÉWÈ]NRQNXU]X

EXKLUZIVN
Ě

PROSTĚJOV Tak tomu se říká fofr!
V předminulém vydání jsme informovali o rozhodnutí dlouholetého ředitele Národního domu v Prostějově Jana
Páleníka skončit ve funkci z rodinných
důvodů. Správní rada obecně prospěšné
společností okamžitě vyhlásila výběrové
řízení a dnes je již znám nástupce. Dle exkluzivního zjištění Večerníku bude „Národu“ šéfovat majitel společnosti provozující Penzion a restauraci U Koníčka Jiří
Hloch!

a náměstkyně primátora statutárního města Prostějov Alena Rašková. „Jednat jsme
museli opravdu rychle, pan Páleník končí
k prvnímu červnu a na tuto dobu bylo potřeba zajistit jeho nástupce. Stal se jím po
doporučení výběrové komise Jiří Hloch.
V konkurzu zvítězil za účasti šesti přihlášených zájemců,“ popsala inauguraci ředitele
Národního domu.
Od nového šéfa „Národa“ očekává hodně.
„Musí zajistit odbornou praxi učňů, a to
jak kuchařů, tak číšníků. Dále trváme na
pokračování úzké spolupráce s Městským
Michal KADLEC
divadlem v Prostějově a všech nastaveBleskurychlý výběr nám potvrdila před- ných činnostech, které skvělým způsobem
sedkyně Správní rady Národního domu zajistil Jan Páleník. A že jich nebylo málo,“
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podotkla Alena Rašková. Večerníku se
podařilo zajistit i vyjádření vítěze výběrového řízení, který do funkce nastoupí
k již uvedenému 1. červnu. „Je to pro mě
obrovská výzva a něco, co jsem si vždycky
přál,“ glosoval čerstvou zprávu Jiří Hloch.
Na otázku, co jej vůbec přimělo ucházet
se o post ředitele Národního domu, odpověděl bez rozmýšlení. „Chtěl jsem se ve
svém podnikání posunout dál a stále rozvíjet své kvality a schopnosti,“ prozradil již
brzy nový ředitel prostějovského „Národa“.
O své nové pozici má rovněž jasno. „Mým
velkým cílem je rozvíjet schopnosti učňů,
aby opravdu v restauraci i kavárně fungovali tak, jak mají. Dále bych chtěl Národní
dům více přiblížit obyčejným lidem. Mám
totiž pocit, že spousta lidí jej nenavštěvuje
z určitých předsudků, že jeho restaurace
a kavárna jsou určeny pouze pro vyšší klientelu. Každopádně bych chtěl zvýšit návštěvnost,“ přidal pro Večerník Jiří Hloch.
Exkluzivní rozhovor s novým ředitelem Národního domu o.p.s. připravuje Večerník na
jedno z příštích vydání.

si jel do Prahy pro dotaci
PROFESIONÁLNÍ SYN MÍŘÍ ZA MŘÍŽE Primátor
na šatny nejen pro malé hokejisty
David Fabián nasekal obří dluhy
a vyfasoval souhrnný trest šesti let

zjistili jsme
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PROSTĚJOV Bydlel v rozlehlé vile na okraji Olomouce, jezdil
luxusním vozem BMW M6, žil si na vysoké noze. Přestože by na
nic z toho nedosáhl bez přičinění své maminky, dokázal na své
okolí udělat patřičný dojem. I proto se mu dařilo od kamarádů
získávat miliony korun. Nyní spadla klec a David Fabián míří na
poměrně dlouhou dobu do vězení. Minulé úterý jej tam poslal
prostějovský soud.

Martin ZAORAL

vylákal 1,8 milionu korun. Poškozený, který se zřejmě vzhlédl v jeho
David Fabián měl slibovat jednomu životním stylu, se však žádného auta
ze svých přátel, že mu dodá luxusní nikdy nedočkal. Sám obžalovaný se
vozy z Německa. Postupně z něj tak stavěl do role člověka, jemuž bylo

ublíženo. Soud mu však jeho verzi neuvěřil a poslal jej na šest let za
mříže.
„Jedná se o souhrnný trest, ve kterém jsou zahrnuty tresty za předchozí odsouzení,“ prozradila státní
zástupkyně Gabriela Bílková, která
na Fabiána podala žalobu opírající se
o dostatek důkazů důležitých pro to,
aby soud mohl vynést závěr o vině.
Rozsudek dosud není pravomocný, obě procesní strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

-QN¾å8GéGTPÊMW

PRAHA, PROSTĚJOV Prostějovský primátor František Jura
odjel minulý čtvrtek 2. května do
Prahy. Na Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy jej čekalo
zásadní jednání ohledně dotace
na výstavbu nových šaten v rámci
areálu Víceúčelové haly-zimního
stadionu v Prostějově.

Po svém příjezdu domů se první
muž Prostějova Večerníku exkluzivně svěřil s výsledky, kterých
bylo na ministerstvu dosaženo.
„Jednání bylo velice úspěšné a tak
na výstavbu šaten pro mladé hokejisty a krasobruslaře obdržíme dotaci, která pokryje padesát procent
nákladů. Nyní tedy nebrání nic
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tomu, abychom na podzim tohoto
roku začali stavět,“ uvedl František
Jura. „Na ministerstvu jsem se při
jednání navíc dozvěděl, že projekt
výstavby šaten je z hlediska investora, tedy statutárního města, velice kvalitně připraven. To mě samozřejmě potěšilo,“ dodal primátor.
(mik)

PROSTĚJOV Během úterního poledne to v centru Prostějova pořádně žilo. Tradičně velký rachot spustil průvod studentů gymnázií a středních škol i učilišť, které se připojily ke svátku
MAJÁLES. Že se bylo na co dívat a některé kostýmy byly vskutku vydařené, dokazovalo dlouhé
rozhodování poroty o tom, kdo se stanem letošním vládcem. Volba nakonec padla na krále
Jelimána alias osmnáctiletý student Gymnázia Jiřího Wolkera Matěj Ošťádal. Korunovaci provedl přímo na pódiu u prostějovského muzea primátor města František Jura společně s ředitelem GJW Michalem Šmucrem a ředitelem Městské knihovny Alešem Procházkou.
(pk)
REPORTÁŽ A PRVNÍ EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
S KRÁLEM MAJÁLES ČTĚTE NA STRANĚ 31

PROSTĚJOV Tragické okolnosti
výbuchu rodinného domu v Mostkovicích z 22. září loňského roku
nejsou dosud zcela objasněny. Nebo
už snad ano? Na dnešek, tj. pondělí
6. května, svolala prostějovská policie do svého sídla v ulici Újezd hodinu po poledni tiskovou konferenci.
„Tématy budou realizace ‚navrtávačů‘ palivových nádrží a krádeží nafty z vozidel,
divácké násilí na hokejových zápasech,
doplňující informace k realizaci TOXI
a rovněž poskytneme aktuální informace k prověřování výbuchu rodinného
domu v Mostkovicích. Dojde také na
jednu slavnostní událost,“ předeslal František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Dozví se tedy po dnešku veřejnost celou pravdu o výbuchu pyrotechniky,
kterou v domě vyráběl zahynulý profesionální hasič? O výsledcích tiskové
konference vás bude Večerník informovat v příštím vydání.
(mik)

4

Pondělí 6. května 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

3íHP\VORYLFHEH]GiYHNPolicejní vyšetøování
]DPtWOLNUDM

YUDçG\PĘORRGKDOLW

#MVW¾NP÷QDÚXCLÊPQXÊRąKUV÷JQXCNEKXQDEKFGUGVFQOč&CNwÊPGOQXKVQUVKRQFPKMCVGNÆRQUM[VWLÊEÊPGOQXKVQUVKMP¾LOWX
2ąGO[UNQXKEÊEJWåPGUMWRWLÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PŘEMYSLOVICE „Situace v Přemyslovicích je napjatá. Bude-li příliv sociálně slabých obyvatel do obce pokračovat i nadále, bude to bezpochyby kritické.“ Takto
před více jak rokem hodnotila stav v obci zpráva Policie
ČR - Obvodního oddělení Konice. Vedení obce následně požádalo prostějovský magistrát, aby byly Přemyslovice vyhlášeny oblastí se zvýšeným výskytem sociálně
nežádoucích jevů. Opakovaně ovšem u úředníků narazilo a nepomohlo ani odvolání na krajský úřad. Navzdory tomu se příliv sociálně slabých cikánů ze Slovenska
zastavil a situace se v rámci možností stabilizovala.
Přemyslovice se staly terčem obchodníků s chudobou.
Různí podnikatelé tam zakoupili jedenáct domů, kde bydlí
minimálně sedmdesát pět osob. Převážně se jedná o cikány
pocházející ze Slovenska. Jejich počet ještě zvyšují nejrůznější
dlouhodobé návštěvy. Místní si v souvislosti s nimi opakovaně stěžovali na hluk, nadávky, odpadky, nepořádek či zápach.
Problémy byly i na tamní škole, na níž policisté prověřovali případy sexuálního obtěžování dívek či slovní a fyzické šikany. Přesto všechno prostějovský úřad odmítl vyhlásit i jen část Přemyslovic za oblast se zvýšeným výskytem

Napsáno
pred
à
4. 5. 2009

sociálně nežádoucích jevů, což by zatrhlo příliv sociálních
dávek nezaměstnaným nájemníkům.
Nepomohlo přitom ani to, že petici za Přemyslovice bez
dávek podepsala pětistovka místních, což je zhruba polovina všech obyvatel vesnice. „Neuspěli jsme. Proti opakovanému zamítnutí ze strany prostějovského magistrátu
jsme se odvolali ke Krajskému úřadu Olomouc. Ten však
původní rozhodnutí potvrdil,“ prozradila Večerníku starostka Přemyslovic Iveta Pořízková.
Navzdory tomu se příliv slovenských cikánů podařilo zastavit. „Jejich počet zůstává zhruba stejný, aktuálně obývají deset domů. Děláme vše pro to, aby již nikdo domy
za účelem pronájmu u nás nekupoval. Stížnosti na chování zejména romských dětí se sice objevují stále, občas
dochází i ke slovním konfliktům, nicméně počet případů
nahlášených policistům se snížil. Ve škole se situace celkem stabilizovala, nejproblémovější žák ji opustil. U romských dětí však stále přetrvávají jisté potíže, a to zejména
s hygienou,“ popsal aktuální situaci místostarosta Přemyslovic Karel Janeček, který zároveň pracuje u policie jako
vedoucí OO Konice.
(mls)

nové skuteènosti
➢ ztitulnístrany

PROSTĚJOV Tomu se říká skutečný STÍN MINULOSTI... Před
sedmi lety ukázala pitva, že paní
Věra musela být ve svém bytě
v Dolní ulici zavražděna. Jelikož
kriminalisté vyloučili, že by byl
v osudný den na místě činu někdo
cizí, bylo jasné, že skutek musel
spáchat buď její manžel, nebo
syn! Ani jeden se však k vraždě
nepřiznal. Zatímco Pavel Smělý
mladší se s policií i okolím snažil
komunikovat, jeho otec se zcela
uzavřel do hradby mlčení. Lidé
popisují, že po smrti manželky
propadl naprosté apatii, nezájmu a nikdy neprojevil jakýkoliv

zármutek nad odchodem blízkého člověka.
Jelikož odmítal o okolnostech
osudného dne hovořit, policie se
zaměřila na syna zavražděné. Jeho
výpověď obsahovala řadu nejasností, i proto byl nakonec odsouzen na 13 let do vězení.
Přítelkyně odsouzeného, která
dobře znala poměry v rodině, však
nevěřila, že v tomto případě byl
odsouzen správný člověk. Zároveň
opakovaně upozornila na věci, které mohly být pro celý případ zásadní. Tou hlavní byl úryvek z dopisu,
který Pavel Smělý z vězení poslal
svému otci. „Když mlčíš a vidíš
před očima, jak druhé dostáváš do
propasti – když TO VÍŠ, je to dost
chyba...,“ napsal mimo jiné z vazby,

ve které byl zadržen už v září 2012.
Po pravomocném rozsudku soudu
pak přešel do vězení.
Běžely roky a manžel zavražděné
loni v lednu zemřel. Přítelkyně
odsouzeného navzdory všemu ve
své snaze neustala a vytrvale upozorňovala na převažující pochybnosti provázející celý případ. „Vše
znovu vyšetřovala policie a zjistila
závažné skutečnosti, které by měly
být podstatné pro objasnění celého případu. Ke Krajskému soudu
v Brně jsem podala návrh na obnovu řízení, nyní čekáme na to, jak
soud rozhodne a zda bude opět
nařízeno hlavní líčení,“ vyjádřila se
aktuálně žena, která si nepřála být
jmenována, ale očividně se jen tak
nevzdává...
(mls)
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Co by za to běžní občané dali! Muž
středního věku obýval zcela sám už
osm let luxusní třípokojový městský byt v Kravařově ulici. Za byt,
jehož tržní cenu odhadujeme na tři
miliony korun, měl platit Domovní
správě směšné tři tisícovky měsíčně!
Ale neplatil. Minulý týden si tak na
něm za asistence městských úředníků „pošmákli“ soudní exekutoři.
Zhruba padesátiletý pan S. skončil
na ulici.
U tohoto případu, který Domovní
správa Prostějov řešila s lehkomyslným
nájemníkem, jenž záměrně a dlouho-

době neplatil nájemné, byla nařízena
exekuce. „Nájemcem bytu o velikosti
tři plus jedna o výměře 92 metrů čtverečních s příslušenstvím se stal pan S. na
základě přechodu nájmu po své matce,
která zemřela před osmi lety v roce
2001. Domovní správa mu už tehdy
nabídla byt menší a s nižším nájmem
s tím, že městu vrátí tento pro něj nadměrný byt v Kravařově ulici. K této
možnosti řešení sociální situace ale pan
S. nepřistoupil,“ podívala se do historie
celého problému Marie Hájková z Domovní správy.
„V roce 2007 přestal muž dodržovat

pravidla související s užíváním bytu,
k povinnostem nájemníka přistupoval
lehkomyslně, dlužil za nájemné a služby, byt postupně navíc devastoval, což
vedlo až ke ztrátě bydlení. K úhradě
nájemného vždy obdržel inkasní lístek k zaplacení řádného nájemného
a následně měsíc poté upomínkové
inkasní lístky na úhradu dlužného nájemného. Na upomínky nikterak nereagoval a nájemné neplatil. Domovní
správa přistoupila k dalšímu kroku,
a to k osobnímu jednání či k dohodě
o uznání dluhu s možností jeho splácení. Stav se ale nijak nezměnil, muž opět

nereagoval na opakované výzvy a tak
v prosinci 2007 byla podána výpověď
z nájmu bez přivolení soudu. Po uplynutí lhůty však pan S. byt nepředal a nájemné dál neplatil. V červnu roku 2008 tedy
následovalo podání žaloby u Okresního
soudu v Prostějově na vyklizení bytu.
Rozsudkem soudu, který nabyl právní
moci v září 2008, bylo přivoleno k vyklizení bytu, a to do patnácti dní. Nájemce
opakovaně byt ale nepředal, proto v říjnu
2008 byla opět podána žaloba na výkon
rozhodnutí vyklizení bytu. Fyzické vyklizení za přítomnosti soudních exekutorů
bylo nařízeno právě na 27. dubna 2009,“

popsala celou anabázi Marie Hájková.
Exekutoři za asistence hasičů a městských strážníků byt v Kravařově ulici otevřeli a stěhováci se dali do práce... Pan S.
skončil na ulici s dluhem na nájemném
v řádu desítek tisíc korun. Domovní
správa je po něm bude samozřejmě i nadále vymáhat soudní cestou.
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Hodně neplatičů nájemného
a zdlouhavé rozhodování justice.
Domovní správa měla se spoustou
nájemníků obrovské problémy, které dodnes nezmizely. Legislativa
ovšem tenkrát nedovolovala neplatiče z bytu vystěhovat okamžitě, to
dnes je situace rapidně jiná. Navíc
městská organizace z opatrnosti
uzavírá s každým nájemníkem
bytu nájemní smlouvu pouze na
jeden rok. A obnovuje ji znovu
o další rok pouze za předpokladu,
že řádně platí a navíc si plní všechny povinnost dané s užíváním bytu.
Soudní vystěhování tak nepamatujeme už pěknou řádku let... (mik)

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: Dobrovského ulice
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Získali jsme svědectví případu se šťastným
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Při kontrolní činnosti ve středu
1. května v centru města zastavil
strážník osobní vozidlo Škoda
Felicia. U řidiče byla provedena
orientační dechová zkouška, kdy
přístroj naměřil hodnotu 0,5 promile alkoholu. Na místo byla přivolána Policie ČR, která mu další
jízdu zakázala. Svým jednáním je
dvacetiletý muž důvodně podezřelý z přestupku podle zákona
o provozu na pozemních komunikacích. U správního orgánu mu
hrozí pokuta až do výše 20 000
korun a zákaz činnosti na dobu od
šesti měsíců do jednoho roku.

Našli zapomenuté klíče
Během předminulého víkendu se
na strážníky obrátili dva všímaví
občané, aby nahlásili nebo předali
nalezené klíče. V prvním případě
předal nalezené klíče muž, který
uvedl, že ležely na schodech jednoho obchodu. Strážníkům se
podařilo zjistit, že pasují do dveří
provozovny, před kterými byly nalezeny. Po dostavení se odpovědné
osoby na místo jí byly klíče předány. Ve druhém případě se jednalo
o klíče ponechané v zámku dveří
zaparkovaného vozidla. Těch si
povšiml oznamovatel a věc oznámil na linku 156. Vozidlo hlídka
zajistila a ponechala za stěračem
vzkaz o uložení klíčů na služebně
městské policie. Zanedlouho se
k hlídce přihlásil provozovatel vozidla, kterému byly klíče předány.

Upadl v koupelně
V ranních hodinách neděle 28.
dubna se na linku 156 obrátila
žena a vyžádala si příjezd strážníků. Důvodem bylo upadnutí
manžela v koupelně, se kterým si
sama nemůže poradit a nedaří se jí
ho zvednout. Vyslaná hlídka ženu
zkontaktovala.
Nemohoucího
muže strážníci postavili na nohy
a pomohli mu do postele. Pád se
obešel bez zranění, lékařská pomoc tedy nebyla zapotřebí.

Hledanýstálpředdomem
Ve středu na prvního máje vpodvečer si strážníci okrskové služby
povšimli u domu stojícího muže,
o němž jim bylo z místní a osobní znalosti patrné, že jde o osobu
v pátrání. Muže strážníci vyzvali
k prokázání totožnosti. Přes operační středisko bylo celostátní pátrání po jednatřicetiletém muži potvrzeno. Dotyčný byl předveden
na obvodní oddělení Policie ČR,
kde byl předán k dalším úkonům.

Pomáhali zraněnému

V odpoledních hodinách ve čtvrtek 2. května si strážníci v okolí
Mlýnské ulice povšimli muže s kolem ležícího na zemi. Při zjišťování
skutečného stavu věci vyšlo najevo, že třiašedesátiletý muž zakopl
a při pádu si způsobil tržnou ránu
na hlavě vyžadující lékařské ošetření. Strážníci dotyčnému muži
poskytli první pomoc a po telefonické dohodě s lékařem záchranky
jej převezli do nemocnice. Kolo
na žádost zraněného muže hlídka
převezla a uzamknula před nemocnicí, klíče mu byly předány.

koncem. Málokterý případ ale takto dopadne...

.521,.$

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Jedná se snad o nový sport?! Večerník v uplynulých
dnech zachytil zvýšený počet krádeží kol ve městě, a to prakticky
ve všech jeho částech. Většina majitelů přitom už své bicykly neuvidí, jelikož na málokoho se usměje štěstí a alespoň v nějakém
stavu se mu vrátí k vlastním rukám. Jak je patrné nejen z příspěvjů
na sociálních sítích, s krádežemi kol se teď prostě nějak roztrhl pytel. A tak lidé mají strach vůbec někde kolo nechat, navíc jim mizí
i z domů či sklepů. Chybou pak je, že drtivá většina postižených
svůj případ na Policii ČR ani neohlásí.„Nevěřím, že by se našlo,“ zní
nejčastější formulka.

Nikola FILIPENSKÁ
První případ, který se díky síle lidu do
pár hodin vyřešil, měl však šťastný konec,
neboť zloděj udělal velkou chybu. Kristýna Krchňáková o tom ví své. Po ztrátě
svého kola na jedné z prostějovských
facebookových skupin okamžitě žádala
o pomoc, kdyby jej někdo zahlédl, aby se
ozval. „Prosím o pomoc! Neviděl někdo
toto žluto-černé horské kolo? Bylo mi
ukradeno před školu v ulici Edmunda
Husserla,“ zněla prosba ke členům skupiny. A bingo! Jedna z přispivatelek si inkriminovaného kola všimla v prodeji na
bazaru a hned upozornila majitelku.
Celý případ nám okradená, ale nakonec šťastná dívka podrobně popsala.
„Předminulý pátek jsem šla do Národního domu na brigádu. Kolem šestnácté hodiny jsem si přeparkovala kolo
ke škole, protože jsem nevěděla, kdy se
bude zavírat zadní brána. Nakonec jsem
měla v pátek odvoz domů atutem, takže
jsem si kolo nechala zamčené v ulici Edmunda Husserla. Další den jsem si ho
šla kolem půl osmé ráno vyzvednout,

ale nikde nebylo,“ prozradila Večerníku
Kristýna Krchňáková, jak vše vzniklo.
A dala se do pátrání: „Ve škole jsem se
ptala, zda mají kamery, ale odpověď
byla záporná. Tudíž jsem šla na policii.
V tu dobu jsem už měla podaný příspěvek na facebookové skupině ´Prostějov
Bez Cenzury´, odkud mi jedna paní
poslala odkaz, kde se moje kolo inzerovalo k prodeji. Takže jsme to s policií
začali řešit,“ spustila přímo detektivní
zápletku. „Moje máma napsala, že má
o kolo zájem. Domluvili se, že si dají
sraz právě v ulici Edmunda Husserla,
odkud to zloděj neměl daleko domů,
neboť tam bydlel. Policie už byla s námi,
aby mohla zloděj chytit přímo při prodeji. Bohužel, jakoby to dotyčný tušil,
a ještě před schůzkou napsal, že je kolo
již prodané. Jelikož se máma domluvila
na koupi kola přes policejní telefon, byly
nějaké důkazy o komunikaci a policisté šli k němu domů. Zloděj zapíral, že
žádné kolo nemá a že se s nikým nedomlouval, aby z něj poté vylezlo, že kolo
už prodal. Následně si vymýšlel, že ho
dal na šrotiště a podobně...“

Nářadí zmizelo

V dosud přesně nezjištěné době
od pátku 26. dubna do pondělí 29.
dubna se dosud neznámý pachatel
nezjištěným způsobem vloupal
do rekonstruovaného domu ve
Svatoplukově ulici. Z budovy odcizil pět kusů elektrického nářadí
různých značek v hodnotě vyčíslené na 26 500 korun. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže.
Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.
-TKUVÚP÷-TEJÿ¾MQXÆUGRQwV÷UVKNQCQFEK\GPÆMQNQ\ÊUMCNC\R÷VD÷JGOR¾TJQFKP
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Že se někdy vyplatí být důstojný, dokázaly následující minuty. „Nakonec
měl totiž prozvonit a zavolat ženu, které
kolo údajně prodal, ale lhal, neboť volal
na onen služební telefon policistů, ze
kterého jej kontaktovala moje máma,
takže policie si už byla stoprocentně
jistá, že to byl on. Odvezla jej na výslech
a po pár minutách mě policisté uklidnili,
že kolo budu mít zpátky. Vážně ho prodal jedné ženě. Ta během třiceti minut
dorazila, dotyčný jí vrátil peníze a paní
mně kolo. Všichni jsme pak byli ještě
nějakou dobu na výslechu a s tím spojenými úředními věcmi,“ oddechla si vyčerpaná, ale šťastná Kristýna Krchňáková. „Jsem ráda, že i v dnešní době existují
hodní lidé. Ne každý je totiž ochoten někomu pomoct. Chtěla bych poděkovat
Kateřině Mazáčové, která mi při hledání

mého kola pomohla,“ vzkázala.
Že se kola kradou nejen v Prostějově
ve velkém, což lze snadno zjistit právě ze sociálních sítí, nicméně postižení to málokdy nahlásí Policii ČR,
vyplývá i z následujícího vyjádření.
„Za první tři měsíce letošního roku
evidujeme na Prostějovsku čtyři případy odcizených jízdních kol. V letech
minulých to byly dva případy v roce
2018, jedenáct v roce 2017 a devatenáct v roce 2016. Letošní statistika tak
nijak nepřevyšuje dlouhodobý průměr.
Samozřejmě je zde ještě možnost, že
poškození věc z jakéhokoli důvodu neoznámí, ale je to chyba a počty těchto
případů pochopitelně neznáme,“ uvedl
pro Večerník František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Skleróza nahrála zloději

Zapomenutá peněženka je velikým lákadlem! V úterý 30. dubna
před polednem v jednom z prostějovských supermarketů využil
dosud nezjištěný pachatel neopatrnosti a zapomětlivosti třiašedesátiletého muže. Ten po zaplacení
nákupu zapomněl na pokladním
pultu svou odloženou peněženku. Lákadlu pak neodolal dosud
nezjištěný pachatel a peněženky
s osobními doklady muže, platební kartou a finanční hotovostí 1
100 korun se zmocnil. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.
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PROSTĚJOV Povedený ptáček
z Prahy! Chlápek seniorského
věku dojížděl celkem pravidelně
za svojí známou do Prostějova.
Z lásky to ale zřejmě nebylo, když
každou návštěvu využil spíše

k tomu, aby si od důvěřivé
dámy půjčil peníze. Ty však
nikdy nevrátil a své přítelkyni už přestal brát i telefony. Není divu, že podvodníka z hlavního města si nyní
vzali do prádla policisté
z prostějovské hospodářské kriminálky.
Žena z Prostějova byla dlouhou
dobu trpělivá, ale nyní ji bezmoc
donutila k tomu, aby svého známého udala policii. „Z přečinu podvodu podezírají prostějovští policisté
čtyřiašedesátiletého muže z Prahy.

Tohoto skutku se měl dopustit nejméně ve čtyřech případech v březnu
a dubnu minulého roku. Na konci prvního z uvedneých měsíců si
v prostějovském bytě své o dva roky
starší známé vypůjčil na dobu jednoho týdne částku 4 600 korun, která
mu měla sloužit na uhrazení jídla
a bydlení. V den splatnosti místo vrácení požádal o půjčení dalších dvou
tisíc korun. Tyto peníze mu žena ve
svém bytě opět předala a zvýšila tak
svou pohledávku. Stejná situace se
pak v následujících devíti dnech zopakovala ještě dvakrát a celková výše

dluhu tak vystoupala na konečných
10 600 korun,“ popsal celou anabázi
s půjčováním peněz František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Peníze v dohodnutém termínu muž
však nevrátil a pro ženu se stal nekontaktním. „Proto věc žena s podezřením
na podvod v pátek šestadvacátého
dubna oznámila na policii. V případě,
že se podvodné jednání muže prokáže,
hrozí mu za ně trest odnětí svobody až
na dva roky,“ doplnil mluvčí prostějovské policie.
(mik)
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Paní Helena se trápí kvůli chvilkové
nepozornosti a nešťastné náhodě

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Někdy stačí okamžik... Zatímco mnozí lidé se
před soud dostanou zcela záměrně díky svým lžím, podvodům
a krádežím, v případě paní Heleny byl důvod úplně jiný. Žena
při odbočování ve Wolkerově ulici v Prostějově přehlédla muže
jedoucího na mopedu, srazila jej a způsobila mu dvojnásobnou
zlomeninu nohy. Kvůli chvilkové nepozornosti ji čekala celá řa- - PGJQF÷ OQRGFW C QUQDPÊJQ CWVC FQwNQ X WNKEK 9QNMGTQXC X 2TQUV÷LQX÷
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da komplikací. Uplynulé úterý musela dokonce před tribunál 
pro svůj ortel. Večernk byl u toho!
tiž v pracovní neschopnosti a ve svých souhlasím, jen bych chtěla, abych nenemůže zvednout nohu a čeká na další
PŮVODNÍ
operaci. Kvůli zranění pak například
zpravodajství
není schopen jezdit na kole. Soudkyně
pro Večerník
hned na úvod byla zvědavá, zda poškoMartin
zený žádá nějakou náhradu škody či bolestné. „Asi jo. Ale vůbec nevím kolik, já
ZAORAL
to nechám na paní...,“ zareagoval muž,
Helena H. byla obžalovaná z přečinu který byl očividně v rozpacích.
těžkého ublížení z nedbalosti. Důvodem byla skutečnost, že loni v září při Kolik bude muset platit?
jízdě po Wolkerově ulici ve směru od Následně padl spíše neformální návrh
Petrského náměstí nedala při odbočo- na odškodnění ve výši 20 000c korun.
vání vlevo přednost muži jedoucímu To ale nebylo vše. Po obžalované již
na mopedu. Ten po nárazu skončil v ne- žádá úhradu za léčbu ve výši 57 000 komocnici se zlomenou lýtkovou a ho- run zdravotní pojišťovna. To pro ženu
lenní kostí. Půl roku od nehody zhruba trpící četnými zdravotními problémy
šedesátiletý muž stále chodí s hůlkou, není úplně malá částka. Aktuálně je to-

příjmech je odkázána na nevysoký
invalidní důchod a příspěvek na bydlení. O tom, že skutečně nemá peněz na
rozhazování, svědčí mimo jiné fakt, že
muže srazila autem v hodnotě nepřevyšující 10 000 korun.... „Ten den jsem
si u kadeřnice zapomněla mobil. Když
jsem se pro něj vracela, byla jsem na sebe
naštvaná, že už hrozně zapomínám. Při
odbočování jela proti mně řada aut a za
mnou se již začala tvořit kolona. Proto
jsem znervózněla. Poslední jelo nějaké
vyšší auto, za nímž jsem pána vůbec
neviděla. Jak projelo, rychle jsem se
rozjela a pak přišel náraz,“ popsala celou situaci obžalovaná, která rozhodně nepopírala vlastní chybu. „Se vším

přišla na delší dobu o řidičský průkaz.
Auto potřebuji, kvůli zdravotním problémům nejsem schopna delší chůze,“
vysvětlila obžalovaná, která celou věc
nahlásila na pojišťovnu a poškozeného několikrát navštívila v nemocnici.
Řidičák přitom vlastní od roku 1979
a za tu dobu se nedopustila žádných
závažnějších přestupků.
Vzhledem ke všem těmto okolnostem soudkyně navrhla vzájemné
vyrovnání obžalované a poškozeného prostřednictvím probační a mediační služby. To je podmínkou pro
to, aby v tomto případě mohlo být
trestní stíhání podmíněně zastaveno
a nebyl udělen trest.

18050570474

Opilý v autě na náměstí
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děti, pejsci

milujeme vecerník
á

Mia HAVELKOVÁ
1. 5. 2019 51 cm 3,40 kg
Kralice na Hané

Jakub HNÍZDIL
30. 4. 2019 53 cm 4,25 kg
Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši
budoucnost!

Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.

miminka@vecernikpv.cz.

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

Pondělí 6. května 2019
www.vecernikpv.cz
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ICWéKPMCURQNGéPQUVéNQX÷MCLGVQEQLKF÷N¾wċCUVPQW0C
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾QUVCVPÊRGLUM[KIPQTWLG
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PGXwÊO¾ QUVCVPÊEJ RUč 8\JNGFGO MG UXÆOW X÷MW LG XG
XÚDQTPÆMQPFKEK0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾CXwCM
PGPÊXJQFPÚMF÷VGO

241&+);
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LGéV[ąCåR÷VKNGVÚMąÊåGPGEJWUM[UVąGFP÷XGNMÆJQX\TčUVW
,GRą¾VGNUMÆMQPVCMVPÊRQXCJ[6QVQRNGOGPQOKNWLGRQ
J[D LG XJQFPÚ RTQ CMVKXPÊJQ éNQX÷MC MVGTÚ U PÊO DWFG
RQFPKMCV XÚNGV[ 0C XQFÊVMW EJQFÊ R÷MP÷ UPGUG UG LCM
UHGPMQWVCMKRGLUMGO

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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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!

Jasmina GÁBOROVÁ
29. 4. 2019 49 cm 3,30 kg
Čechůvky

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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kontroverzních událostí a netransparentní přístup. A je to on, kdo zabránil vyjadřování veřejnosti na zastupitelstvu,“ uvedl Martin Hájek (Na
rovinu!). „V tuto chvíli nebudu váš
výstup snad ani komentovat,“ zhrozil
se současný primátor František Jura.
Ke kritice jeho předchůdce se však
přidal ještě další opozičník. „Vadí mi
při hlasování u Cen města takoví lidé,
jako například bývalí členové Lidových milicí a podobně. Já také nemohu hlasovat pro pana Pišťáka, který
byl členem KSČ a Lidových milicí.
A byl to on, kdo do minulé koalice
přivedl komunisty,“ pronesl František Fröml (Změna pro Prostějov).

„Přijde mi úplně na hlavu padlé, když
si tady my politici budeme rozdávat
vyznamenání politikům,“ zaujal své
stanovisko také Petr Kapounek (Na
rovinu!). Ke kritice exprimátora Pišťáka se vzápětí připojili ještě Petr Lysek či Hana Naiclerová.
Přes ostré výpady proti bývalému
primátorovi a dlouholetému radnímu města Prostějova však byla
nakonec celá šestice navržených
nominantů na Cenu města Prostějova schválena. A to drtivým
způsobem, kdy pro ni hlasovalo
pětadvacet zastupitelů a jen čtyři
byli proti a další čtyři se hlasování
zdrželi.

601. skupina speciálních sil generála Moravce
– VÚ 8280 Prostìjov
Josef Dvoøák, in memoriam
0LURVODY3Lvy½N
Boris Vystavìl
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Nad chováním některých opozičních
zastupitelů zůstával minulé úterý rozum stát. Nad jejich nedůstojným až
opovrženíhodným projevem vůči
bývalému primátorovi Miroslavu Pišťákovi pak lze jen nechápavě kroutit
hlavou. Tolik zloby a nenávisti, osobní nesnášenlivosti i závisti na jednom
místě, to aby člověk pohledal. Člověk
může - a někdy i musí - mít jiný názor,
než jeho kolega či dokonce politický
konkurent, ale současně by měl mít
alespoň za nehet respektu.
Pánové a dámo, kteří jste tak ostře až
vulgárně vystoupili proti exprimátovi,
co vy jste konkrétně udělali pro toto
město, že takto haníte člověka, jehož
zásluhy, ať už v podobě silné ekonomiky radniční pokladny či poklidné
bezpečnosti prostřednictvím Městské policie, jsou neoddiskutovatelné?
Když tak to Večerníku a následně veřejnosti sdělte, zatím o vašich pozitivních aktivitách pro občany Prostějova
není nikomu nic známo... Spíše dštíte
jen síru.

redaktora
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PROSTĚJOV Prostějovský primátor František Jura (ANO 2011)
přednesl na úterním zasedání zastupitelům návrh, který předložila
komise pod jeho vedením ohledně šestice vyvolených, kteří jsou
navrženi na udělení prestižních
Cen města Prostějova za rok 2018.
Mnoha zastupitelům chyběl na seznamu dlouholetý a všem dobře
známý taneční mistr Jiří Šindler.
Daleko větší kontroverzi si ale vysloužilo jméno Miroslava Pišťáka.
Bývalého primátora totiž až necitlivě urážlivými výroky počastovali
někteří opoziční zastupitelé...
Opoziční zastupitelé Jan Navrátil
a Hana Naiclerová nejdříve požadovali při schvalovacím procesu
hlasování po jednotlivých jménech
nominantů, což ale přijato nebylo.
Diskuse se pak tedy zaměřila na osočování jednoho ze šesti navržených
kandidátů na Cenu města Prostějova.
„Jmenovitě mi vadí osoba bývalého
primátora pana Pišťáka. Protože za
množstvím problémů, které tady
nyní řešíme hlavně okolo Národního
sportovního centra, jsou skutečnosti
vzniklé v době jeho vedení radnice.
Domnívám se, že si tuto cenu nezaslouží, protože je za ním celá řada

Očekával jste tak náročný
průběh v pořadí již šestého
zasedání zastupitelstva v tomto volebním období?
„V komunální politice nejsem žádným
nováčkem, a proto jsem v úterý třicátého dubna čekal náročné jednání.
Na programu bylo financování Národního sportovního centra, podpora
pořádání fedcupové baráže, statut radničních listů i dotace do sociální oblasti. Věcně sice jednoduché body, ale
vhodné jako terče několika zastupitelů, kterým se v zásadě nelze zavděčit.
Zařazeny byly také body požadované
opozicí, pokud byly předloženy v řádném termínu.“
Část opozice ale během jednání předvedla neskuteční
kousky...
„Přiznám se, že skutečnost předčila
moje očekávání! Od počátku jsme
čelili obstrukcím. A když říkám my,
nemyslím jen koalici, ale i tu část
opozice, které jde o skutečný rozvoj
našeho města. Například Národní
sportovní centrum. Částí opozice
komentováno výrazy jako ´mafiánské praktiky´ a ´praní špinavých
peněz´. A jaká je skutečnost? Po
mafii zůstávali mrtví lidé a vypálené domy. Projekt NSC nám přinesl
krásnou sportovní halu, za kterou
jsme z městské pokladny zaplatili
asi pět a půl procenta celkových nákladů. Hala přinese prospěch nejen
sportovcům, ale bude využívána
také pro kulturní a společenské účely, přitáhne do města nové návštěvníky a bude možné díky ní dostat
Prostějov na mapu důležitých šampionátů. Nejedno město nám tento
projekt už nyní závidí.“

Podobné bylo také projednávání podpory Fed Cupu
a jednání o dalších dotacích města.
Jak tyto diskuse hodnotíte?
„Naše město bylo celý týden v celostátních televizích, děti ze škol měly postaráno o krásný program a zážitky na celý
život, kanadský tým Prostějov nadchl.
Kritikové však opět celou věc neskutečně shazovali, jakoby ze všeho nejlepší
bylo nic nedělat, nikomu nepomáhat
a do ničeho nového se nepouštět. Podobně absurdní bylo projednávání
podpory mobilního hospicu. Příslušná
organizace nás požádala o dvě stě tisíc
korun, dostala padesát. Podle našich
zjištění přitom pečuje o jediného pacienta z Prostějova! Nijak nezpochybňuji
důležitost péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. Naším cílem je ovšem
na prvním místě podpora sociálního
zařízení SANCO, které pomáhá výrazně většímu počtu pacientů z našeho
města. Především ovšem nerozumím
porovnávání finančních příspěvků na
důležité akce, které naše město zviditelňují, s dotacemi do sociálních zařízení.
Každá z těchto podpor má v rozpočtu
své vlastní místo a není fér je stavět
proti sobě. Prohlášení, že nemáme na
vyšší podporu péče o umírající kvůli
příspěvku na Fed Cup, nás mají pouze
poškodit, nic víc. Je to lež a její autoři to
samozřejmě moc dobře vědí!“
Na zastupitelstvu padlo také
obvinění, že opozici podstrkáváte materiály k projednání na
poslední chvíli. Jak to tedy je?
„Také jako absurdní hodnotím prohlášení našich kritiků, že se Rada města
Prostějova měla pokusit ‚podstrčit'
zastupitelům jeden ze schvalovaných
materiálů. Konkrétně mělo jít o dele-

PROSTĚJOV Minulý týden během úterý a pak ještě dokonce
i v pátek proběhlo zasedání Zastupitelstva statutárního města
Prostějova. V médiích a na sociálních sítích se o něm šíří řada
informací neodpovídajících skutečnosti. Večerník proto v exkluzivním rozhovoru požádal primátora Prostějova Františka Juru
(ANO 2011), aby celé zasedání zhodnotil a dezinformace uvedl
na pravou míru.

gování zástupců města do dozorčích
rad dvou společností, a to FCC Prostějov a Vodovody a kanalizace Prostějov. Ve skutečnosti tento bod projednala a schválila Rada města Prostějova
v den jednání zastupitelstva. Zastupitelé jej proto dostali až po svém příchodu na radnici při prezenci a nikoliv v předstihu domů. Já osobně jsem
coby předsedající celé schůze řídil
zasedání v domnění, že jsem na tento
bod upozornil při schvalování programu, bohužel se tak nestalo. Mrzí
mě to a zastupitelům jsem se za svůj
omyl omluvil. Určitě platí, že zastupitelé mohli být u prezence na nový
materiál více upozorněni a informace
o něm měla zaznít při projednávání
programu celého zasedání. Je to chyba, ze které se určitě poučíme. Co však
musím kategoricky odmítnout, jsou
slova o ‚podstrčeném' materiálu, ‚znásilnění jednacího řádu' a ‚situaci odporující demokratickým principům'.
V našem jednání rozhodně nebyl žádný postranní úmysl. Chtěli jsme bod
schválený v Radě města Prostějova
co nejdříve projednat v zastupitelstvu
a nečekat na příští zasedání. Pokud by
nejhlasitější část prostějovské opozice
na problém věcně upozornila, vše bychom mohli vzápětí napravit a vše si
vysvětlit. Naprosto neadekvátní reakce
několika zastupitelů ovšem jakoukoliv
racionální debatu vyloučila a projednávání skončilo zbytečně vyhroceně.
Bylo to zbytečné a do budoucna nás
to nikam pozitivně neposouvá.“
Během úterý i pátku vůbec
docházelo k častým obstrukcím ze strany několika opozičních
zastupitelů. Bude to podle vás nyní
zvykem?
„Nijak nepopírám, že opozice má právo a možná i povinnost vznášet dotazy,
navrhovat řešení a kontrolovat koalici.
Je ovšem možné to dělat racionálně
a nikoliv fabulovat, říkat polopravdy
nebo rovnou lhát. Moc dobře to vím,
protože jsem v předcházejícím volební období strávil čtyři roky v opozici

a tuto praxi některých kolegů jsem už
tehdy kritizoval. Bohužel část opozice postupuje stále stejně. V pátek na
pokračujícím zasedání zastupitelstva
jsem například řekl, že příspěvky jedné konkrétní zastupitelky se nesou
stále ve stejném duchu. Uměle se vytvoří problém, jeho domnělí aktéři se
skandalizují, padají vážná obvinění
a někdy dokonce trestní oznámení.
Vzápětí je sama podstata věci vyvrácena. Leckdy přímo na zasedání zastupitelstva členy rady nebo zaměstnanci
magistrátu, případně později příslušným ministerstvem nebo soudem.
Ale to už běží další takový případ, podobně absurdní a nesmyslný. Cílem je
vyvolat dojem, že Prostějov řídí lháři
a podvodníci a skandalizovat kohokoliv, kdo má jiný názor.“
Vy osobně se ale vždy před
jednáním zastupitelstva
setkáváte s lídry opozičních stran a hnutí, že?
„Jako primátor se pravidelně setkávám s předsedy zastupitelských
klubů. Snažíme se
společně obrušovat
pomyslné
hrany,
nacházet společná
řešení, hledat kompromisy. Nemám
problém si vyslechnout jakýkoliv sebetvrdší názor, pokud
bude jeho autor argumentovat férově. Jsem
otevřený hledání společné cesty všech zastupitelů, pokud to bude jen
trochu možné. Je před námi
spousta práce. Musíme připravit řadu důležitých investičních
akcí včetně zmíněného kulturního
a společenského centra a jeho okolí, investovat do sportovišť, ochránit
naše občany před dopadem narůstající dopravy vybudováním důležitých obchvatů, vdechnout nový život zanedbaným lokalitám, k nimž
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patří například bývalá Jezdecká kasárna. Zastupitele beru jako lidi, kteří
mají pracovat pro město Prostějov, nikoliv proti němu. Jsme tady pro naše
občany a musíme hájit jejich zájmy.
Byl bych rád, kdyby to kolegové pracující především na
svém vlastní zviditelnění pochopili
a přiložili ruku
k dílu společně
s námi.“

EXKLUZIVNĚ

František Jura: „Od začátku jsme čelili obstrukcím!“

že jsem věnoval spoustu času a úsilí
tomu, abych se jako vždy před jednáním zastupitelstva sešel s předsedy
klubů jednotlivých politických stran
a hnutí. Drtivou většinu bodů programu jsme předjednali a očekával jsem
tak hladké zasedání. Bohužel jsem se
zmýlil. Moje snaha a snaha dalších konstruktivně pracujících členů opozice
byla zmařena,“ posteskl si před Večerníkem primátor František Jura.

Ředitelku kina Metro 70
si někteří opoziční
zastupitelé v úterý
podávali opravdu
nechutným způsobem.
Zastat se jí museli
četní koaliční radní
včetně primátora Jury

„SLEČNA
PRÁGEROVÁ
TADY NENÍ NA
PRANÝŘI!“

ZASLECHLI JSME…

odloženo
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PROSTĚJOV Úterní jednání prostějovského zastupitelstva a vlastně i jeho páteční pokračování
provázely mnohé osobní útoky
a další nechutné výstřelky ze strany některých opozičních zastupitelů. Ovšem i přesto padly i některé humorné věty pronesené ve
chvíli, kdy se mnozí komunální
politici snažili napjatou atmosféru odlehčit. Několik perliček
tradičně pro své čtenáře pochytil
i Večerník.
* „Omlouvám se, pane primátore,
že jsem vás svým dotazem překvapil...“
Petr Kapounek (Na rovinu!) pronesl
tuto větu po krátkém odmlčení primátora Františka Jury (ANO 2011),
kterého se zeptal na výhodnost marketingové smlouvy s TK PLUS.
* „Mám dojem,
že se z toho tady stává taškařice.“
První náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) už nemohl dále poslouchat tahanice okolo požadované
výsadby platanu uprostřed rondelu
na Přikrylově náměstí.
* „Prosím, pane primátore,
zastavte ten mišmaš!“
Ani lídr opozičního hnutí Na rovinu! Aleš Matyášek už nevydržel
obstrukční tlachání některých svých
kolegů, zejména zastupitele a svého
kolegy ze stejného hnutí Ošťádala.
* „Děkuji za to slovo.
To je zcela správný výraz.“
… reagoval primátor a řídící schůze
František Jura (ANO)
* „Mám připraveno
asi sedm zelených dotazů.“
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov)
svůj původ ochránce přírody rozhodně nezapřel.
* „Mám také technickou. Jmenuji
se Prágerová, ne Prágnerová.“
Ředitelka kina Metro 70 Barbora
Prágerová opravila některé opoziční
zastupitele, kteří ji kritizovali, ale ani
pořádně nevěděli, jak se jmenuje...
* „Žádám přestávku,
podívejme se na Majáles!“
Opoziční zastupitel Petr Ošťádal
(Na rovinu!) dal jasně najevo, jak jej
kromě obstrukcí, ve kterých se vyžívá, zajímá jednání zastupitelstva.
* „Chci upozornit všechny kolegy,
že nikdo nebourá radnici,
ale venku se koná Majáles...“
Náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD) vysvětlovala mírné
otřesy budovy radnice ve chvíli, kdy
se před ní prohnal majálesový průvod studentů.
* „Rád bych vyzval pana Frömla,
aby se neotíral o komunisty!“
Václav Šmíd (KSČM) měl už dost
štiplavých poznámek z úst Františka
Frömla (Změna pro Prostějov).
* „Prosím ztlumit pravý
reproduktor. Jakmile totiž
promluví pan Kapounek,
vždycky se strašně leknu,
protože on hrozně křičí.“
Radní Miloš Sklenka (ANO 2011)
si opravdu při diskusních příspěvcích
Petra Kapounka (Na rovinu!) zakrýval pravé ucho...
* „Nejsme žádné křoví. Uráží mě,
že jsme v Radničních listech
až za nějakými reklamami.“
Zuzaně Bartošové (KDU-ČSL) se
pranic nelíbilo umístění článků z pera
lidovců v radničním periodiku.
* „Vyhlašuji přestávku do tři čtvrtě
na šest, protože na rozdíl od vás
jsem ještě nejedl a je mi zle.“
Primátor František Jura (ANO
2011) přerušil na chvíli jednání a šel
povečeřet, či spíše posnídat...
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MĚSTA PROSTĚJOV SE PROTÁHLO DO DVOU DNŮ

vecerník
á

Petr Ošťádal a Martin Hájek (oba Na
rovinu!), Jan Navrátil a František Fröml
(oba Změna pro Prostějov). A také někteří další opoziční zastupitelé udělali
z celého jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova „mišmaš“. Přesně
tímto výstižným hovorovým výrazem
vystihl chování některých svých kolegů
lídr opozičního hnutí Na rovinu! Aleš
Matyášek. „Děkuji vám, pane kolego,
za toto pojmenování, je opravdu trefné.
Také já mám z vývoje dnešního zasedání velice smíšené pocity. A to hovořím
velmi jemně,“ zareagoval na Matyáška
primátor Prostějova František Jura.

Kdo očekával, že náročný program
jednání zastupitelstva se zvládne
během minulého úterý, škaredě
se spletl. V devatenáct hdin totiž
komunální politici pokračovali
v jednání teprve šestým bodem programu! A to jich bylo celkem na čtyřicet... Do té doby jsme ovšem slyšeli
spíše jen oplzlé proslovy výše zmíněné
čtveřice opozičníků, kteří v diskusních
příspěvcích k tématům Národního
sportovního centra, spolku Prostějov
olympijský, Cen města Prostějova či
zprávám z jednání rady města nešetřili
mnohdy i vulgárními slovy.

PROSTĚJOV Ze začátku se zdálo být vše v pořádku. Na v pořadí
šesté jednání vrcholného politického orgánu statutárního města
Prostějova se v úterý 30. dubna v deset hodin dostavilo všech
pětatřicet zastupitelů. Večerník těsně před zahajovacím proslovem primátora Františka Jury (ANO 2011) viděl v lavicích obřadní
síně radnice jen samé usměvavé tváře. Náročný program jednání
se v tu chvíli zdál snadno prohlasovatelný, jenže ouha. Už první
minuty dávaly tušit, že něco není v pořádku. Část opozice totiž
záhy zbořila všechny dříve známé mýty o obstrukčních jednáních, kterých se v minulém volebním období dopouštěli předchůdci současných opozičníků.

Nechutná byla zejména prohlášení
o mafiánských praktikách, praní špinavých peněz, krytí podvodů nebo
hodně přes čáru se jevily urážky
exprimátora Prostějova Miroslava
Pišťáka, který podle názoru nejen
Večerníku plným právem získal
prestižní Cenu města Prostějova.
A tak v úterý před dvaadvacátou hodinou už neudržel nervy ani jinak dosti
vstřícný primátor Jura a jednání odložil.
„Sejdeme se zde v pátek ráno v sedm
hodin,“ oznámil zastupitelům. Šesté
jednání prostějovského zastupitelstva
se tak zapsalo do historie jako první odložené v tomto volebním období.
Pokračovalo se poslední pracovní den
uplynulého týdne a brzy ráno k němu
do lavic zasedla už jen třicítka zastupitelů a zastupitelek. Omluveni byli
František Fröml (Změna pro Prostějov), Marek Moudrý (ODS a Nezávis-
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lé osobnosti města Prostějov), Martin
Balák (PéVéčko) a Dagmar Faltýnková
(ANO). Tomáš Blumenstein (ODS
a Nezávislé osobnosti města Prostějov)
dorazil z pracovních důvodů okolo
osmé. Hlavy vychladly a tentokrát proslovy nebyly již tak obsáhlé. V pátek 3.
května se tak končilo až nečekaně brzy,
hodinu před polednem. Přesto byla ve
vzduchu cítit pachuť.
„Nepochopím toho víc, ale hlavně to,

Tohle se ještě v historii
prostějovské komunální politiky nikdy nestalo! Primátor Jura
rozezlený na zdržující opoziční
zastupitele vyhlásil pokračování
jednání zastupitelstva na páteční
sedmou hodinu ranní. Takže, vstávejte brzy! Že by vzor v premiérovi Babišovi, který je známý,
že začátek jednání vlády dává
dokonce už na šestou hodinu...

ZACHYTILI JSME

Zasedání bylo poprvé v tomto volebním období
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ŠESTÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO

milujeme

ve Večerníku četl, že vedení Manthellanu něco chystá, ale nevěřím, že by s něčím ještě uspělo,“ uvedl stroze František
Fröml (Změna pro Prostějov). „Ani já
si nemyslím, že by se rozhodnutí soudu
dalo ještě nějak zvrátit. Nyní společně
zaměřme své síly na to, abychom jako
město dokázali v dohledné době revitalizovat celý prostor v historické části města u Špalíčku,“ dodal primátor František
Jura (ANO 2011).
Příští jednání prostějovského zastupitelstva se již tedy obejdou bez dříve pravidelného bodu Manthellan.
(mik)

„Nejúčinnějším nástrojem pro získání
hodnotného návrhu stavby, v tomto
případě řešení většího území, je ověřený nástroj architektonické soutěže pod
záštitou České komory architektů. Tato
forma je naprosto transparentní, otevřená a nediskriminační. Městu umožňuje
vybrat si z několika desítek konkrétních
řešení, a to na základě jejich nezávislého odborného posouzení. V porotě
zasednou uznávaní architekti společně
se zástupci města,“ pronesl zpracovatel
návrhu Petr Mlčoch, vedoucí odboru
územního plánování prostějovského
magistrátu. „Při tvorbě soutěžních podmínek bude prioritou především návrh

kanceláře Ritter a Šťastný upozornili na to,
že pokud bychom trvali na odvolání proti
rozsudku Okresního soudu v Prostějově,
měli bychom ve sporu padesátiprocentní
šanci uspět. My jsme ale raději volili smír,
protože jsme nechtěli tuto trapnou záležitost dále rozvíjet. Proto žádnou škodu vymáhat nechceme,“ zdůvodnil rozhodnutí
radniční koalice primátor František Jura
(ANO 2011).
Po dalších kritických připomínkách opozičníků dal primátor František Jura poté
slovo i ředitelce kina Metro 70 Barboře
Prágerové. Lídr hnutí Na rovinu! Aleš
Matyášek po ní chtěl vědět, kdo přesně
rozhodl o výpovědi Ivana Čecha. „Celou
záležitost jsem konzultovala s tehdejšími
členy rady města, ale hlavně s právníky.
Stala jsem se ředitelkou kina s tím, že
i personální situace zde byla velice nepřehledná. Můj předchůdce pan Čech zde
ale nepracoval jako ředitel, taková funkce
dříve vůbec neexistovala. Měl v kompetenci náplň, která vylučovala zajistit celkový chod kina Metro 70. Práce ředitelky
mi přinesla nejen organizační starosti, ale
i řešení obrovské administrativní agendy, kterou pan Čech v minulosti nikdy
neřešil. Není tedy pravda, že jsem ho ve
funkci nahradila lidově řečeno kus za kus.
To není pravda, takto to nikdy nebylo,“
bránila se Prágerová nařčení z toho, že
plat ředitelky pobírala vlastně duplicitně
i s Ivanem Čechem, jak tvrdí opozice po
rozsudku Okresního soudu v Prostějově.

PROSTĚJOV Velice rychle byl při
úterním jednání prostějovského zastupitelstva schválen návrh rady města uspořádat urbanistickou soutěž
na dostavbu jižní části centra Prostějova. Jednoduše řečeno – po schválení drtivou většinou komunálních
politiků se nyní v otevřené soutěži
utkají architekti o to, čí studie o řešení prostoru v okolí Špalíčku bude pro
město nejvýhodnější. Studie má ukázat, jaké možnosti má město ohledně
rekonstrukce Společenského domu,
přestavby tržnice či budování parkovacího domu a vůbec celkové úpravy
této historické části města.

peníze měly do rozpočtu vrátit,“ dodal další
z opozičních zastupitelů Martin Hájek (Na
rovinu!). „Myslím si, že slečna Prágerová je
schopná, velmi schopná ředitelka kina.
Nicméně všichni ředitelé či manažeři jsou
velmi dobře placeni za to, že nesou zodpovědnost za svoje činy. A pokud o výpovědi
Ivana Čecha rozhodla sama, pak tuto odpovědnost nese! Jestliže to dostala příkazem od předchozího vedení města, ať se
tedy brání a doloží to. Škoda se musí vymáhat. Buď po paní ředitelce, nebo po bývalé
radě města, to je celé,“ přiložil polínko do
ohně Petr Kapounek (Na rovinu!).
Primátor Prostějova František Jura si poté
vzal slovo a snažil se celou záležitost uvést
na pravou míru. „Jsem osobně velice rád,
že nakonec došlo k mimosoudní dohodě
o finančním vyrovnání s panem Čechem.
Stalo se tak po vzájemné dohodě a nepokračovali jsme dále v soudním jednání.
Nechci a nebudu hodnotit práci pana
Čecha, když působil jako vedoucí kina.
Vnímáte snad ale všichni, jak za uplynulý rok paní ředitelka Prágerová pozvedla
úroveň celého zařízení. A to nejen co se
týká zvýšené návštěvnosti, ale i hospodaření této příspěvkové organizace. Kino se
tak posunulo ve své kvalitě úplně někam
jinam. To je holý fakt. V radě města jsme
se tak rozhodli finanční škodu nevymáhat,
o čemž jsme všechny zastupitele informovali písemně. Bylo to i na základě stanoviska naší právní kanceláře, které hovoří
zcela jasně. Navíc nás zástupci advokátní

urbanistické koncepce dostavby řešené
lokality s důrazem na hmotové uspořádání, návrh možných funkcí objektů
včetně všech provozních vazeb na okolí.
Současně by měl být navržen maximálně realistický model dostaveb s důrazem
na co nejmenší zatížení rozpočtu města
tak, aby došlo k co nejefektivnějšímu
zhodnocení pozemků ve vlastnictví
města,“ dodal Mlčoch.
Na půdě zastupitelstva se tentokrát
žádné obšírné či dokonce obstrukční
debaty nevedly. „Jsem rád, a chtěl bych
poděkovat radě města, že začlenila do
návrhu i připomínky opozice jak by podle našeho názoru měla revitalizace celé-

ho prostoru u Špalíčku vypadat. Věřím,
že i výsledky urbanistické soutěže pak
na zastupitelstvu vyhodnotíme společně,“ uvedl Aleš Matyášek (Na rovinu!).
„S výsledky soutěže budou každopádně
seznámeni všichni zastupitelé a budeme
o nich společně diskutovat,“ ujistil primátor František Jura (ANO 2011).
Výsledky urbanistické soutěže by měly být
známy na konci září tohoto roku. Náklady na její uspořádání činí 490 000 korun
a náklady na následnou územní studii jsou
odhadovány na 290 000 korun. (mik)
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PROSTĚJOV Opoziční zastupitelé se
na úterním jednání tohoto nejvyššího
politického orgánu vytasili s návrhem
na úhradu údajně milionové škody,
kterou mělo utrpět město v souvislosti s nezákonným propuštěním Ivana
Čecha ze zaměstnaneckého poměru
v kině Metro 70. Někteří opozičníci
dokonce zašli až tak daleko, že balík peněz chtěli uhradit po současné ředitelce
kina Barboře Prágerové! Ta před zastupiteli obhajovala svoji funkci a dokázala, že kino po odchodu bývalého vedoucího Čecha prosperuje a získalo si
daleko větší divácké zázemí, než tomu
bylo za předchozího vedení.
Návrh opozice přednesla Hana Naiclerová
(Změna pro Prostějov, dříve ANO 2011
a poté nezařazená). „Příspěvková organizace kino Metro 70 Prostějov vznikla
proto, aby město ušetřilo peníze. Dne 25.
dubna loňského roku Ivan Čech obdržel
výpověď pro nadbytečnost. Záhy ale podal k soudu žalobu o neplatnost výpovědi
a ten mu dal za pravdu. Následovalo odvolání kina Metro 70, které však bylo staženo
díky mimosoudní dohodě o narovnání
s panem Čechem. Rozsudek Okresního
soudu v Prostějově tak nabyl právní moci,
z toho si můžeme odvodit, že Ivan Čech
byl tedy pracovníkem kina Metro od své

výpovědi v dubnu loňského roku až do
data finančního narovnání, tedy do února
roku letošního. Dostal náhradu s tím, že
město uvedlo, že finanční škoda po nezákonné výpovědi vznikla ve výši 810 tisíc
korun. A podle našeho názoru a návrhu,
který nyní předkládáme, by tato škoda
měla být vymáhána po těch, kteří panu
Čechovi tuto výpověď dali,“ uvedla před
zastupiteli Hana Naiclerová. A trvala na
svém i po protiargumentech. „Není pravdou, že rozhodnutí o platnosti či neplatnosti neexistuje, když došlo k mimosoudnímu vyrovnání s panem Čechem. Podle
vyjádření vedení města, které jsem dnes
ráno dostala, tak nelze v rozhodnutí ředitelky kina Metro hledat nic protiprávního.
Já ale říkám, že je to lež! Rozhodnutí soudu už přece existuje a škoda vznikla! Pan
Čech nakonec dostal zaplacenou mzdu
zpětně, ale nepracoval, byl doma. Peníze
však dostávala i paní ředitelka Prágerová,
mzda tedy byla vyplácena duplicitně,“ vysvětlila pojem škody opoziční zastupitelka. „Pokud by nedošlo k mimosoudnímu
vyrovnání, škoda by se i nadále zvyšovala.
Paní kolegyně Naiclerová má pravdu,“ přidal se Jan Navrátil (Změna pro Prostějov).
„Máme odpovědnost za to, abychom tuto
škodu vymáhali. Pokud městu vznikla škoda za bezmála milion korun, pak by se tyto
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„Navíc pár dní předtím, než jsem nastoupila do své funkce, odešel můj předchůdce pan Čech do pracovní neschopnosti
a již se nevrátil. Neměla jsem tak ideální
výchozí pozici,“ dodala.
Následovaly další dlouhé výměny názorů mezi opozičními a koaličními zastupiteli. Někteří opozičníci dokonce
mladou ředitelku kina přímo obvinili
z toho, že může za bezmála milionovou škodu, kterou město utrpělo. „Paní
Prágerová zde není na pranýři,“ bránil ji
sám primátor František Jura.
Zajímavý návrh, jak uhradit bezmála jeden milion korun, měl opoziční zastupitel Petr Kousal (KDU-ČSL). „V případě
žaloby pana Čecha se k soudnímu pro-

jednávání dostavil právník kina Metro
pan Popelka a prohlásil, že je nepřipraven. Došlo k odročení procesu a tím
jsme podle mého názoru spor prohráli.
Ať to tedy zaplatí pan Popelka, jako právník je pojištěn na částku pěti milionů korun, tak to může jít z jeho pojistky,“ uvedl
Petr Kousal. Pro toto řešení však neměl
mezi ostatními zastupiteli pochopení...
Po více než hodinové diskusi nakonec
došlo k hlasování, zda vymáhat po někom finanční škodu, kterou město utrpělo výpovědí Ivana Čecha ze zaměstnaneckého poměru v kině Metro 70.
Výsledek byl jednoznačný, pro vymáhání se vyjádřilo pouze osm zastupitelů,
třiadvacet bylo proti a čtyři se zdrželi...

ĄGFKVGNMC MKPC $CTDQTC 2T¾IGTQX¾ QDJCLQXCNC
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PROSTĚJOV Během uplynulých tří
let byl na nátlak opozice zahrnut do
každého programu jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova
pravidelný bod s názvem Manthellan.
Minulé úterý se zastupitelé napříč
politickým spektrem shodli na tom,
že tento bod je už přežitý.
Koaliční i opoziční zastupitelé rozhodli,
že po lednovém konečném rozsudku
Krajského soudu v Brně, který zneplatnil veškeré smlouvy mezi městem a developerskou společností Manthellan, je
tento bod již zbytečný. „Sice jsem dnes

vyškrtnut z programu

Pravidelný bod „Manthellan“ 'RVWDYEDMLæQtÿiVWLFHQWUD3URVWĚMRYD'267$/$RG]DVWXSLWHOŢ

Prostějov (mik) – Část opozice je zlostí bez sebe kvůli rondelu na Přikrylově
náměstí. Uprostřed totiž ční sloup, který
propaguje společnost TK PLUS a na kterém se objevují slavní prostějovští tenisté.
„Raději bych si tam představil například
krásný platan,“ prohodil Jan Navrátil
(Změna pro Prostějov). „S výsadbou
stromů uprostřed rondelů nesouhlasí policejní dopravní inženýr, vadí při rozhledu řidičům,“ odmítla tento nápad Alena
Rašková (ČSSD), náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějov.

3ODWDQUR]KRGQÈQH

Prostějov (mik) – Během úterní části
jednání Zastupitelstva statutárního města
Prostějova vysvětlil náměstek primátora
Jiří Rozehnal fakt, že město neuvažuje
o realizaci projektů výstavby rondelů na
Poděbradově náměstí. „Zjistili jsme, že na
křižovatce Wolkerovy ulice s Brněnskou,
Žeranovskou a dále směrem k Palackého
ulici již není doprava tak frekventovaná
jako před několika lety. Rovněž vozidel
projíždějících po Brněnské ulici výrazně
ubylo, a to zejména díky jižnímu kvadrantu. Vyprojektované dva menší rondely na
Poděbradově náměstí tak již nejsou nutné,“ uvedl Jiří Rozehnal.
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A když už by k nějaké té šťáře přece jen došlo, zaměstnankyně nočního klubu by pány policisty jistě
přivítaly doslova s otevřenou náručí...
Bylo tedy důvodem konce posledního prostějovského nočního klubu razantní zdražení? Ani to si
nemyslím. Faktem je, že od dob Anežky Pádivé,
v jejímž „ústavu“ přišel v roce 1932 „štych obyčejný“ na dvacku a „štych s asistencí druhé dámy“ na
padesát korun, se ceny nepochybně zvedly. Nicméně stále se jistě našli muži, kteří si spočítali, že by je
pravidelná návštěva u prostitutek měla vyjít levněji
než ctižádostivá, nicméně netečná manželka.
Proč tedy klasické nevěstince, veřejné domy, noční
kluby, zkrátka bordely mizí? Přestává mít nejstarší
řemeslo zlaté dno? To si nemyslím. Pouze se proměnila jeho podoba. Svědčí o tom obrovský nárůst
internetové pornografie, která ovšem zejména

u pánů počítá se „zlatými českými ručičkami“.
Nicméně když se k tomu přidá propaganda hovořící o tom, že „pravidelná masturbace významně
snižuje riziko rakoviny prostaty“ a z ankety na celostátním zpravodajském serveru vyplyne, že více
než třikrát týdně masturbuje 4 506 mužů, zatímco
k tomu, že vůbec neonanují, se přizná pouze 310
z nich, pak je naprosto jasné, jakým způsobem se
u nás každoročně ušetří miliardy korun…
Inu, kdo šetří, má za tři. A komu bude v Prostějově nějaký ten noční podnik chybět, jistě si nějak
poradí. Budeme-li se ostatně kolem sebe dobře
dívat, on se nějaký ten bordel v našem okolí
vždycky najde. Třeba na radnici. Nebo v parcích,
u Hloučely, ve školách, v práci, na sportovištích
či třeba v nás samých. Prostě všude tam, kde ho
budeme chtít vidět...
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tějova. K významnému jubileu jí poblahopřáli i zástupci města – tehdejší
místostarostové Alena Rašková a Pavel Drmola. Ve Smetanových sadech
začala rekonstrukce altánu. Opravou
prošly nejen dřevěné prvky, ale i zdivo,
kamenné prvky a střecha. Vše přišlo na
600 tisíc korun.
Snad ten letošní květen bude jen
o lásce...

$1$/ă=$
0$57,1$
02.52ð(

+/$6/,'8+/$6%2æÌ

květnu 1969 slavila 80 let místní Lidová škola umění, k tomu
byla uspořádána výstava a vyšla
publikace Ernesta Hainse pod názvem „Hudební život Prostějovska“.
Byly obnoveny vztahy s družebním
městem Rossoš v SSSR, kam odjela
delegace se zástupci města a okresu.
Rozhodnutím ÚV KSČ byly zrušeny prvomájové průvody, a to z důvodu, že by mohly přerůst v protirežimní protesty proti normalizaci
a její hlavní postavě Gustávu Husákovi. Režim si i tak zahrával, protože
od 14. května došlo v obchodech
k „úpravě maloobchodních cen“, což
převedeno do lidské řeči znamenalo
zdražování. Začala fungovat i cenzura, jelikož Úřad pro tisk a informace
zastavil vydávání několika časopisů,
pro normalizační režim již závadných.
Vůbec nikdo netušil, že daleko v USA
se stalo něco, co v osmdesátých letech ovlivní i život relativně velkého
počtu jedinců v Československu.
V Saint Louis totiž zemřel černoch
Robert Rayford na záhadnou chorobu s rychlým průběhem, se kterou si
lékaři nevěděli rady, oficiální příčinou
smrti byl zápal plic. Až v roce 1984 se
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zpětným rozborem vzorků mrtvého
zjistilo, že byl zřejmě první obětí choroby HIV/AIDS, a to dávno předtím,
než začala kosit obyvatele velkých
měst jako New York, Los Angeles
nebo San Francisco a také ve zbytku
světa, tedy i u nás.
věten 1979 znamenal začátek fungování průmyslového
komplexu za Olomouckou ulicí,
jehož provozovatelem bylo Výrobní družstvo invalidů CÍL. Své místo
na výsluní zaznamenal básník Petr
Bezruč, k jehož 110. výročí narození
a 20. výročí úmrtí byl vydán sborník
s názvem „Frygickou čapku mám“.
Květen 1989 se nesl ve znamení oslav
svátku práce a výročí osvobození, ale
něco bylo ve vzduchu...
d 11. do 15. května 2009 se
v Národním domě konal už
sedmý ročník Jarních dnů zdraví.
Akce v rámci Projektu Zdravé město
Prostějov se uskutečnila ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí
Olomouckého kraje, územním pracovištěm Prostějov a Státním zdravotním ústavem Praha, pracovištěm
Olomouc. Její součástí bylo podávání
pokrmů zdravé výživy, ochutnávka
pokrmů z BIO potravin, vyšetření
cholesterolu, měření glukózy, tělesného tuku, tlaku krve i cukru v krvi. V sobotu 16. května 2009 oslavila sté
narozeniny Olga Pořízková z Pros-
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Jsem bez jakékoliv ironie rád, že současné vedení radnice chce něco udělat s neskutečně nebezpečnou silnicí okolo vrahovické „myší díry“, tedy dálničním podjezdem. Co si pamatuji, tak řešení jsme požadovali některými peticemi už před deseti či patnácti lety, ale nikdy nás nikdo nevyslyšel. Těším se na
to, až se tam rozšíří silnice tak, aby se v pohodě vyhnula dvě auta jedoucí proti sobě. Chce to i nějaké chodníky a možná by bylo dobré vyčlenit i jeden,
alespoň úzký pruh pro cyklisty. Snad se toho všeho dožiju!
Jan Laštůvka, Prostějov

&KWÈORE\WRPÈÔLW
Přimlouval bych se za to, aby strážníci nebo státní dopravní policisté častěji měřili rychlost na severní obslužné komunikaci. Jezdím tam několikrát denně,
a co si v těch místech jiní řidiči dovolují, to je skutečně nehorázné. Mnozí z nich si tuto silnici pletou se závodní dráhou, nyní obzvláště motorkáři. Jak
všichni víme, dnes je tato silnice hlavní objízdnou trasou při rekonstrukci Plumlovské ulice, takže bezpečnost by tam měla být pod kontrolou policistů.
Někteří řidiči se chovají opravdu jako piráti silnic.
Antonín Prášil, Prostějov
1HUXGQÙÔLGLÄ
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Už několik let mám problém s jedním starším řidičem autobusu městské hro- Je úplně jedno, kdo zodpovídá za biokoridor Hloučela. Jak se dočetl ve Večerníku,
madné dopravy. Protože jsem starobní důchodkyně a chodím o francouzských tento zelený pás okolo Prostějova má nově spravovat společnost FCC, tak doufám,
holích, dělá mi značné potíže nastoupit do autobusu. Už se stalo opakovaně, že že taky udělá pořádek mezi pejskaři! Nebo je normální, že po celém biokoridoru potento pán na mě kolikrát řval, že když mi to tak dlouho trvá, mám radši jezdit se- bíhají psi bez jakéhokoliv dozoru svých páníčků nebo paniček? Před týdnem jsem
nior taxíkem a nezdržovat ostatní lidi v autobuse. Když už se došourám k okén- využila krásného jarního počasí a vyšla si se dvěma malými syny na procházku. Šli
ku řidiče a hledám průkazku, dostávám od tohoto nerudného pána další kapky jsme kolem vody a vůbec jsem nečekala, že by se tam mohlo přihodit něco zlého.
s tím, že průkazku už mám mít připravenou v ruce při vstupu do vozu. Ale copak V tom na jednoho ze synů zaútočila doga, která se asi vysmekla z vodítka mladé slečjá ji mohu držet v ruce, když se opírám o hole? Když už procházím autobusem si ně. Ta ji totiž honila okolo říčky, pes se ale k ní vrátit nechtěl. Skákal po mém chlapci,
někam sednout, slyším za sebou urážlivé poznámky tohoto řidiče. Kdybych byla možná si chtěl hrát, na to jsem ale nebrala ohled. Podařilo se mi ji křikem zahnat.
mladší, řekla bych mu taky něco peprného, ale už nemám sílu. Je to možné, že něk- Chtěla jsem jen poukázat na fakt, že po celém biokoridoru by mělo být jasné, kde
do tak nevlídný může pracovat u dopravní společnosti, která si zakládá na dobrém přesně mohou psi běhat jen tak bez vodítka. Těmto místům by se pak rodiče s malýchování svých řidičů?
Božena Nakládalová, Prostějov mi dětmi určitě rádi vyhnuli.
Markéta Nečasová, Prostějov
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za účasti Prostějovanů se v Praze
v květnu 1949 konal IX. sjezd
KSČ, tedy vládnoucí strany, která
v následujících letech připravila našim spoluobčanům krušné chvíle.
Ještě v tom samém měsíci byla
násilně zastavena činnost Katolické akce, církevní organizace, jež
ovšem sdružovala i tzv. laiky, tedy
veřejnost. Místo ní byla vytvořena
nová podobná organizace se stejným
názvem pod kuratelou státních orgánů, která měla církvi spíše škodit. Ovšem vzhledem k nezájmu veřejnosti
v tichosti zanikla.
květnu 1959 zemřel pedagog
Jan Zbořil, vlastivědný a národopisný pracovník, jemuž místní
muzeum vděčí za jeho bohaté sbírky.
Recitační soutěž Wolkrův Prostějov se poprvé stala celostátní akcí
s hojnou účastí 826 soutěžících, a to
i v rámci 27 divadelních souborů.
Básníkovi pak byla odhalena ona známá busta na jeho rodném domě od
autora Jana Třísky, z jehož dílny pocházela i plaketa pro účinkující. Hlavní cena mezi soubory tehdy zůstala
doma, jelikož ji získal recitační kroužek
závodního klubu OP Prostějov.
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Květen přináší zejména trvalejší teplo a s tím i pučící pupeny či
také třeba nové lásky. V historii města Prostějov ovšem zase až
tak veselý nebyl, ba naopak přinesl plno těžkých chvil. Pojďme
tedy na startu pátého měsíce roku opět zalistovat kronikami.

aneb od sjezdu KSČ až po opravený altán

KVĚTNOVÉ LISTOVÁNÍ KRONIKAMI

Časy se mění. Někdy si toho ani nestačíme všimnout a jedna historická epocha skončí. Už nějaký
čas u nás na Hané nežijeme v jeskyních ani v hliněných chatrčích, nebojujeme proti sobě oštěpy
ani meči, nesvítíme si loučemi ani petrolejkami. Za
posledních pár set let se toho prostě strašně moc
změnilo. Strašně dlouho se zdálo, že jedné věci se
to netýká…
Jenže i podoba prodejné lásky se v poslední době
mění. Svědčí o tom mimo jiné fakt, že poslední
klasický „bordel“ v Prostějově nacházející se od nepaměti naproti zdejšího hřbitova skončil. Co bylo
příčinou jeho krachu? Nepochybně ne represe ze
strany policie. Přestože se prostituce vždy pohybovala na hraně zákona, policisté nikdy neměli zásadnější důvod pronásledovat dva dospělé lidi, kteří se
dobrovolně dohodli na druhu služby a ceně za ni.
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JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ

48. díl

PROSTĚJOVSKÝCH

RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
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Na Jedenáctce
- Plumlovská

Jednoho teplého slunečného dne uprostřed dubna jsme
si řekli, že je tak pěkně, že by byla škoda nejít do hospody.
Kdysi jsme oba nezávisle na sobě zavítali na sympatický
dvorek zkraje Plumlovské ulice, který je jak dělaný pro posezení nejen u piva v takovém dni, jako byl ten, kdy jsme
zmíněný nápad dostali. Tak jsme se tam vypravili.
Na internetových stránkách jsme si prohlédli impozantní
nabídku, která by nás měla čekat uvnitř (vína, pět druhů
piv, míchané nápoje), a možnosti, které Bar Rubín Na Jedenáctce, jak zní úplný název podniku, poskytuje pro rodinné
i firemní oslavy. V údivu jsme však zůstali stát už před masivními dřevěnými dveřmi. Problém spočíval v tom, že byly
zamčené. Mezi několika cedulkami jsme našli takovou, která
nám sdělila, že chceme-li vstoupit dovnitř, máme zavolat na
uvedené telefonní číslo. Ještě jsme se dozvěděli, že se jedná
o klubové zařízení, a pokud se stanete členy klubu a podpisem potvrdíte, že souhlasíte s podmínkami členství, můžete
tam i kouřit. Krátce jsme zaváhali, jsouce nekuřáky, jestli se
máme snažit proniknout přes tyto pokyny dovnitř a provokovat svým nekuřáctvím hostinec plný kuřáků. Ale vzali
jsme všechny tyto informace jako výzvu, navíc jsme byli zvědaví, co nás za zavřenými dveřmi čeká, proto jsme zavolali.
Ozval se nám mužský hlas s dotazem, co si přejeme. Vyjevili
jsme přání dostat se dovnitř, byli vyzváni k posečkání, které
bylo opravdu velmi krátké, a dveře se před námi otevřely...
Za nimi se nacházel dvorek s masivními dřevěnými stoly
a lavicemi ozářený sluncem pozdního odpoledne, takový,
jaký jsme si pamatovali z naší minulé návštěvy. Následovali jsme mladého muže dovnitř, do domku, který se táhl
z Plumlovské ulice dozadu, až k pozemku náležejícímu
zřejmě k bývalému hostinci Pod Žudrem. Na dotaz, co
si dáme, jsme odpověděli také dotazem, co je k dispozici.
„Pivo a panáky,“ zněla celkem logická odpověď. Ukázalo se,
že pivo je na čepu jen jedno, litovelská jedenáctka Moravan.
Dát si na úvod panáka se nám nechtělo, takže rozhodování
bylo jednoduché, stejně jako o tom, kam se posadíme.
Zamířili jsme na sluncem vyhřátý dvorek. Ukázalo se, že
stoly a lavice jsou dost zaprášené, asi jsme byli po delší době
první, kdo je využil. Obsluhující viděl, že se snažíme nezbytně nutnou plochu trochu očistit a přispěchal s hadrem, aby
nám situaci ulehčil. A za chvíli přinesl i sklenice s dobrou
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mírou i dobrou pěnou. Druhé pivo jsme si už nedali, a abychom ochotného mladíka odškodnili za to, že pro nás hospodu otevřel, dali jsme si i toho panáka. Výběr nebyl velký,
ale z klasiky v podobě rumu, vodky, zelené, hořké a myslivce
jsme zvolili poslední variantu.
Na náš dotaz, kdy chodí hosté, jsme se dozvěděli, že odpoledních pět hodin, kdy jsme se dostavili my, je hodně brzy,
hosté chodí až večer, zato mohou posedět dlouho do noci.
Bylo nám jasné, že v tak pozdní dobu ještě není to pravé
počasí pro posezení venku, proto ty zaprášené stoly.
S tím, co jsme si o tomto podniku přečetli na webových
stránkách i na Facebooku, však neměla dnešní realita
společného vůbec nic. Kladně hodnotíme ochotu mladíka
pustit nás dovnitř v pro něj neobvyklý čas (i když na dveřích
visí oznámení s informací, že je otevřeno od 15 hodin) a jeho
komunikativnost. Záporně naopak velmi malou nabídku
a nepřipravenost usadit hosty za pěkného počasí venku.
Uvnitř se nám zůstat nechtělo, nejen kvůli pěknému počasí,
ale i nepříliš lákavému interiéru. Takže jsme zaplatili přesně
stovku a řekli si, že zkusíme, jestli nás potká větší štěstí jinde.
Přešli jsme Plumlovskou ulici a vydali se k výraznému
nápisu Paletárna za Kubusem, za kterým se skrývá další
venkovní posezení a neformální hospůdka, jejíž inventář
je opravdu sestaven z upravených a nalakovaných částí
palet. Bohužel i tam nás čekala zavřená
brána, tentokrát bez
telefonního čísla...

RaS resumé
5

EXCELENTNÍ

Mimořádný zážitek, široká
nabídka i kvalita čepovaných piv nemá chybu, stejně jako nabídka malých jídel k zakousnutí. Přátelský
personál, originální interiér je bonusem.
Nechce se vám odtud odejít. PROSTĚJOVSKÝ Večerník vřele doporučuje.

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

nutí. Stylové vybavení. Bez obav, že si trh- a brambůrky se nepočítají... Prostředí
nete ostudu, lze sem pozvat i vzácné hosty. WC je na hraně použitelnosti. A tak
stěží zde strávíte příjemný večer, opakovaně už vůbec ne. Navštívit jednou
DOBRÉ
a v krizi stačí.
Průměr po všech stránkách.
VYHNĚTE SE
Dva až tři druhy piva na
čepu, čisté trubky, personál se snaží,
Pivo mizerné, stejně jako vzhled
k pivu dostanete i něco málo k zakouslokálu a čistota záchodů. Najíst se
nutí, ale moc vybírat si nemůžete. Čistota sociálních zařízení ujde i v pozděj- není z čeho, obsluha nevlídná a neochotších hodinách. Ale jakoby tomu něco ná, jako bonus mohou sloužit obtěžující
opilci. Hospoda akceptovatelná snad
málo ve všech směrech chybělo...
jen jako první pomoc před smrtí z dehydratace. Dobrá rada: odtud rychle
SNESITELNÉ
pryč.
Prakticky žádný výběr piva,
obsluha se tváří otráveně, v naWWW.VECERNIKPV.CZ
bídce nic k zakousnutí - skládanky
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A tak jsme vyrazili na místo vzdálené
jen malý kousek od Paletárny. Naším
cílem se stal hostinec U Vzducholodě
za městskými lázněmi. Tam nás zavřená brána nečekala, tudíž jsme mohli
zamířit rovnou dovnitř. Ještě předtím
nás zaujal nápis Zelené velikonoční
pivo na tabuli před vchodem, což bychom si určitě dali, bohužel se mělo
čepovat až o den později.
Už na první pohled působí hostinec
sympaticky. Vnitřní prostory se dělí na
dvě části, do levé vejdete z chodníku
a z níž můžete přejít, pokud budete
pokračovat rovně dál, na malý dvorek
s vybudovaným posezením, a na pravé
části je pípa, televizní obrazovka a stůl
štamgastů. Celkem se při plném obsazení vejdou ke stolům na čtyři desítky
hostů, nepočítaje ty, kteří si mohou
posedět za pěkného počasí venku.
Takže kapacitou se nejedná o až tak
malý hostinec. Stěny jsou vyzdobeny
historickými reklamními tabulemi, což
působí spolu s rozděleným prostorem docela útulně.
Sotva jsme se usadili, přispěchala paní hostinská

2

BEREME
KE STOLU
LUPU!!!

U Vzducholodě – Hliníky

2

Mezi veřejností velmi populární seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku o gastronomii napsal pro dnešní číslo
mimořádný díl. V celkovém součtu již osmačtyřicáté klání, které letos najdete v každém sudém čísle, totiž
nabízí návštěvu hned čtyři hostinců v jednom! Dlouho jsme totiž zvažovali, kam ještě jít, kde jsme nebyli
a stojí to za pokus. Při naší túře pak z nabídek vyplynulo, že abychom byli produktivní, museli jsme učinit
vícero pokusů. Nakonec to ale stálo za to.
Než se pustíme do reportáže, zopakujme, že celý monitoring kolem gurmánství je rozdělen na dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se„na zoubek“ nejen regionálním restauracím, ale chceme uspokojit
i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo než na večeři do komfortnější restaurace. A mezitím pro vás čas
od času připravujeme nějaké to překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánské restaurace, letních
zahrádek, máme za sebou monitoring Hanáckých slavností, průzkum vánočních trhů v Prostějově a koncem
roku také přispěchali se silvestrovskou sondou do zahraničí. Provedli jsme již také comebacky v podání druhé
hodnotící návštěvy, zda-li si provozovatel polepšil či pohoršil. K nim se ostatně již brzy vrátíme.
Připomeňme si také tradičně historii tohoto projektu, která začíná být již pořádně košatá. Vše odstartovaly
dvě pilotní části na konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu, načež
druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té
doby pokračujeme v pravidelném rytmu střídání.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný
banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech sedmačtyřicet doposud zveřejněných dílů.
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s dotazem na naše přání. Dali jsme
si Zubra, dostali jej ve stylové sklenici, ve které vynikla jantarová barva
i přiměřeně hustá pěna. A protože
čas pokročil, zeptali jsme se i na něco
k zakousnutí. Zvolili jsme první ze
dvou možností, a sice chléb s tvarůžky, a udělali jsme dobře. Klobásu
ochutnáme snad příště. Chléb byl namazaný máslem a pokrytý na kousky
nakrájenými tvarůžky, posypanými
cibulí, paprikou a pepřem. Přesně to
nám chybělo k dobrému pocitu z prostředí i zlatého moku.
Vydali jsme se i na obhlídku místa úlevy. Uličkou vlevo od barového pultu
se dostanete na místo samé. Druhá
možnost je projít pár kroků dvorkem

a vejít do chodby zvenčí. Na chodbě
nás pobavil nápis, s jehož zněním vás
musíme seznámit: „Když tě někdo
naštve, počítej do desíti. Až budeš
u osmičky, tak mu jednu flákni. Nebude to čekat.“ V žádném případě vás
ale nechceme vybízet, abyste se tímto
nápisem důsledně řídili. Jinak WC je
slušné, přiměřené poměrně skromnému hostinci, nechybí papírové ručníky ani teplá voda.
V hostinci U Vzducholodě v Hliníkách nás potěšilo dobře načepované pivo, příjemná paní hostinská
a hlavně chléb s pikantními tvarůžky. Asi jsme nebyli sami, komu se zde
líbí, uvnitř bylo docela plno a pár lidí
sedělo i venku na sluníčku.

U Vzducholodě – Wolkerova

3

Když už jsme byli u obcházení hostinců, přidali jsme i další „vzducholoď“,
kterou najdete ve Wolkerově ulici,
naproti vyústění ulice Tylovy. Obě
vybudoval stejný majitel a proto mají
v interiéru řadu společných rysů. Příchozího přivítá posezení na chodníku
před hostincem, odtud vstoupí do malého výčepu, kam se kromě pultu vejde
již jen stůl štamgastů. Pokud nejste jedním
z nich, musíte projít do většího
lokálu vlevo s kapacitou 30 až
40 hostů. Při návštěvě hodnotitele byl stůl štamgastů zaplněný, několik hostů posedávalo
venku, velký lokál byl prázdný.
Z nabídky piva byl na výběr buď desítka Gambrinus,
nebo jedenáctka Rychtář. Volba padla na jedenáctku,
a abychom přehlušili svoje zklamání, že ani tady nedostame zelené pivo, objednali jsme si k tomu alespoň
jednu „zelenou“.
Cestou na místo úlevy je nutné projít přes poměrně ne-

Shrnutí
FHONRYÙ
dojem

1

utěšenou místnost, která byla dříve zřejmě hernou. WC
je ale čisté, vybavené mýdlem a papírovými ručníky
a s teplou vodou.
Paní hostinská byla příjemná, profesionální, ale ke
štamgastům zřetelně víc přátelská než k hodnotiteli, kterého viděla poprvé, což jí nehodláme vyčítat.
Uklidňujícím dojmem působilo logo Agelu na její bundě, člověk má pocit, že v případě, když jej postihne náhlý zdravotní problém, bude v dobrých rukou...

Jak hodnotit dnešní túru po menších hostincích? Každý zvlášť, nebo
dohromady? To asi ne, někomu bychom ublížili. Jednoznačně nejslabší bylo místo v Plumlovské a nejpříjemněji jsme se cítili U Vzducholodě v Hliníkách. Paletárnu musíme pro tentokrát ještě vynechat,
pohledem přes plot vypadala lákavě, ale víc o ní zatím nevíme...

2,5

2
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Jak hodnotit dnešní túru po
menších hostincích? Každý
zvlášť, nebo dohromady?
To asi ne, někomu bychom
ublížili. Jednoznačně nejslabší bylo místo v Plumlovské
a nejpříjemněji jsme se cítili
U Vzducholodě v Hliníkách.
Paletárnu musíme pro tentokrát ještě vynechat, pohledem
přes plot vypadala lákavě, ale
víc o ní zatím nevíme...
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U Vzducholodě v Hliníkách,
přestože se jedná o skromný
hostinec, jsme se cítili dobře.
Příjemná paní hostinská,
dobré pivo (ale jen jeden
druh na výběr), jednoduché, ale dobré občerstvení
k pivu, hodnotíme

U druhé ze „vzducholodí“
ve Wolkerově ulici mají sice
dva druhy piva, ale chybělo
nám tam trochu víc přátelské atmosféry a útulnějšího
prostředí vztahujících se i na
náhodného návštěvníka,
dáváme proto

+ODVRYDOLMVWHR]DŐt]HQtNWHUpMVPHQDYäWtYLOLYPLQXOpPGtOH

JAK SE VÁM LÍBÍLA
V RESTAURACI U KOLA?

-HWRWDPYëERUQpMtGORLREVOXKDQD~URYQL 
9FHONXWRXMGHDOHPRKOLE\Y\OHSäLWREVOXKX 
3UŢPĚUQĚNG\WRQHVWRMt]DQLFMLQG\Y\QLNDMtFt 
ãNRGDPOXYLWWHQWRSRGQLNREFKi]tPREORXNHP 
Zdroj: www.vecernikpv.cz
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Zkusit můžeme ten zaměřený na tradiční dovednosti, kde se děti učí nalézt
cestu podle kompasu, dělat oheň, vázat
uzly, kde hrají hry v lese, chodí na túry,
ale nechybí ani brzké vstávání, rozcvičky, také bodování úklidu, noční hlídky
atd. Tímto dítě od počítačů, mobilů odřízneme a vrátí se mu alespoň na chvíli
hravost, touha po skutečných zážitcích
a dobrodružství.
Dítě by především mělo mít na táboře radost, mělo by na něj vzpomínat s úsměvem, vybírejme tedy pečlivě a nesnažme
se dítě odbýt například jen kvůli ceně
tábora. Každý tábor je jiný, ale každý má
své kouzlo.
Celý text najdete na www.vecernikpv.cz

19050210511

To je otázka, nad kterou se nyní zamýšlejí nebo zanedlouho budou zamýšlet
mnozí rodiče. Pokud to věk dětem dovoluje, tak jednou z variant, kam s dětmi v době letních prázdnin, je tábor.
A nutno dodat, že varianta je to více než
vhodná, vzhledem k tomu, jak se dnešní
doba vyvíjí…
Je sice pravda, že dítě u počítače či mobilu vydrží dlouhé hodiny poměrně
v klidu, jenže zatímco máme pohodu,
dítěti to ve vývoji zrovna nepřidá, ba naopak. Každé by si mělo projít táborem,
kde se socializuje a může se také naučit
mnoha dovednostem. Je potřeba naučit
děti žít normálním životem, ujišťovat je
v tom, že to, co je kolem nás, je jediná
realita a skutečný život. Mládež a nejen
ona dnes vyměňuje trávení svého života a času se skutečnými lidmi za online
svět, který ovládá a manipuluje vědomím i nevědomím čím dál více.
Tento fakt je poměrně nebezpečný, proto je nutné začít znovu v dětech a v mládeži pěstovat tradiční hodnoty, které se
bohužel vytrácejí. Může za to doba, ale
částečně i my dospělí. Dítě by mělo vědět, že internet je věc prospěšná, dovede
usnadnit spoustu práce a činností a také
vzdělávat, nicméně by i v tomto ohledu
měly platit přesně vymezené mantinely.
Vyhledat online svět v případě zjištění
potřebných informací ano, ale brouzdat
na Facebooku od ničeho k ničemu, zkoumat, co tam kdo dělá a nedělá, co má
kdo nového a jak vypadá, porovnávat se
s druhými lidmi nebo mnohdy poslouchat youtubery, kteří z českého jazyka
měli patrně za čtyři, to asi není to, co by
mělo zatěžovat dětskou mysl.
Před námi jsou letní prázdniny, vyberme
tedy dětem vybrat tábor, který je bude
bavit a zároveň je obohatí, a to jak o skutečnou radost, tak o nové kamarády, zajímavé znalosti či objevené schopnosti.

19050310519

19050310517

Texty připravila: Aneta Křížová

0Ì672+5$1Ì1$02%,/87É%25

1905030524

Léto se pomalu, ale jistě
blíží a s ním i letní prázdniny. Hlavní roli tak dostanou
děti a jejich dvouměsíční volný čas. Jenže jak ho
kloudně naplnit a využít?
Tak na to se soustředíme
na dnešní tematické straně. Variant kam s dětmi
je více – babičky, tábory,
soustředění, záleží i na věku ratolesti. Letní tábory
mají v Česku letitou tradici
a každé dítě by si uvedenou zkušeností mělo určitě alespoň jednou projít.
Známe to asi všichni, některé táborové vzpomínky
se nám vybaví ještě dnes
a máme je už na celý život,
tak dopřejte tuto radost
a zážitky i svým dětem...
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Hlasovat v prvním kole můžete od pondělí 6. května od 8.00 hodin až do pátku 10. května 2019 do 12.00 hodin, a to těmito způsoby:

Výsledky prvního semifinálového kola zveřejníme v příštím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, kde také najdete půltucet druhého
dějství. Do finálového kola postoupí vždy tři tabla s nejvyšším počtem hlasů.

Velké finále odstartuje v pondělí 20. května a hlasovat v něm budete moci
celých čtrnáct dní. Konečné výsledky budou tedy známy v pondělí 3. června!

* VSTUPENKY pro celou třídu na jeden z koncertů skupiny JELEN nebo
RYBIČKY 48 organizované společností HITTRADE v celkové hodnotě 9 360 Kč
* BASA PIV ke chvilce klidu a pohody v hodnotě 500 Kč
* KARTON VÍNA z prodejny VINOTÉKA U ZDEŇKA v hodnotě 600 Kč
* ČTVRTROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro celou třídu v ceně 6 240 Kč
* DÁRKOVÉ POUKAZY našich partnerů

3. místo:

CO MŮŽETE ZÍSKAT?

Tři nejlepší třídy obdrží od redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku zajímavé a hodnotné ceny:

3591Ì),1É/29ê3š/78&(7

1

* SOUKROMOU PLAVBU pro celou třídu od společnosti PLAVBY PO
OLOMOUCI včetně dopravy tam i zpět v ceně 4 000 Kč
* TŘICET LÍSTKŮ na představení do LETNÍHO KINA v Mostkovicích v celkového hodnotě 2 400 Kč
* ČTYŘIADVACET POUKÁZEK na konzumaci v hodnotě 100 Kč do restaurace ŠNYT v celkově částce 2 400 Kč
* DVĚ KAZETY značkového vína v hodnotě 1 200 Kč od vinotéky SVĚT
OC Arkáda
* PŮLROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro celou
třídu v ceně 12 480 Kč
* DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY od marketingové společnosti TK PLUS
* další upomínkové ceny a dárkové předměty

2. místo:

1. prostřednictvím banneru na www.vecernikpv.cz (z každé IP adresy lze hlasovat jednou za dvě hodiny)
2. e-mailem na adrese editor@vecernikpv.cz
3. na telefonním čísle 582 333 433
4. SMS zprávou na 608 960 042
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1. místo:

* výlet pro celou třídu na HRAD ŠTERNBERK včetně dopravy tam i zpět
v celkové hodnotě 4 000 Kč
* pětadvacet mobilních sluchátek od společnosti MOBIL4YOU v celkové hodnotě 3 600 Kč
* poukaz pro DVĚ VOLNÉ HODINY na šesti dráhách v BOWLING PALACE v hodnotě 2 640 Kč
* DÁRKOVÝ KOŠ plný kvalitnch surovin i lihovin z prodejny PROSTĚJOVSKÝ PRAMEN v hodnotě 1 000 Kč
* MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro celou
třídu v ceně 1 920 Kč
* DÁRKOVÉ POUKAZY našich partnerů
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„Chceme oživit chod obce,“
prozradil starosta Jaroslav Studený
DRŽOVICE Poprvé a hned na jedničku! V sobotu od desáté hodiny dopolední až do šesté hodiny večerní měli držovičtí občané skvělé možnosti k zábavě. V obci se jednak uskutečnila tradiční výstava drobného zvířectva na tamním fotbalovém hřišti,
ale k návštěvě zval také premiérový hodový jarmark v parku za
Tichou ulicí. A ten se místním organizátorům skutečně povedl!
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal KADLEC
Držovické hody a I. jarmark se uskutečnily vůbec poprvé a vedení obce si
od akce slibovalo mnohé. „Hlavně
jsme chtěli udělat nějakou změnu
a cílem bylo rovněž oživení tradiční
akce, která se koná ve stejném termínu. Již obvyklou výstavu drobného
zvířectva na našem fotbalovém hřišti
jsme rozšířili o hodový jarmark v parku v Tiché ulici. Za jeho organizaci
patří největší dík Báře Kitlové, které
bych prostřednictvím Večerníku

chtěl také poděkovat,“ vzkázal Jaroslav
Studený, starosta Držovic. „Počítáme
s tím, že nejen občané Držovic navštíví obě akce a stráví pěkný den na jarmarku i při prohlídce zvířat od nejrůznějších chovatelů,“ sliboval si první
muž obce, která si před nedávnem
prošla revolucí na politickém poli, kdy
současné vedení střídalo exstarostku
Blanku Kolečkářovou.
Zpět do současnosti. Pro návštěvníky sobotího jarmarku byly připraveny stánky, v nichž prodejci nabízeli
zájemcům nejrůznější druhy zboží.
Od foukaného skla přes háčkované
výrobky, dřevěné hračky, malované
kabelky, bižuterii, okrasné svíčky, bytové dekorace, proutěné koše až po
medové perníky, bylinkové sirupy
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nebo domácí čokoládu. Pro děti byl
připraven skákací hrad a pod dohledem starostlivých rodičů si i ta nejmenší drobotina mohla nechat pomalovat obličej.
„Věřím, že si návštěvníci vybrali to své.
Navíc se nám podařilo zajistit přítomnost našich dobrovolných hasičů, kteří se postarali o kompletní občerstvení. Po skončení jarmarku samozřejmě
vše vyhodnotíme. A pokud zjistíme,
že akce měla úspěch, budeme v ní
určitě pokračovat i v dalších letech
a založíme v obci další tradici,“ plánuje starosta Držovic Jaroslav Studený.

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

FOTOGALERIE
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pitnou vodu?

klikni na

www.vecernikpv.cz

Otaslavice (mls) - Loňská zahajovací sezóna nového koupacího biotopu v Otaslavicích byla úspěšná.
Odhalila přitom i nedostatky, které
jsou postupně odstraňovány. V této
souvislosti bylo provozovatelům vyčítáno, že byl biotop napouštěn pitnou vodou z obecního vodovodu.
„Budeme-li vše hodnotit v širších
souvislostech, pak věříme, že biotop
pomůže ke snížení počtu domácích
bazénů a tím i úspoře pitné vody,“
upozornil starosta Otaslavic Marek
Hýbl. Slavnostní zahájení sezóny je
v Otaslavicích naplánováno na 29.
června.

Nad regionem budou
létat vrtulníky

BYLI JSME
U TOHO

2TXPÊJQFQXÚLCTOCTMX&TåQXKEÊEJRąKN¾MCNXGNMÆOPQåUVXÊFQUR÷NÚEJKF÷VUMÚEJP¾XwV÷XPÊMč
2x foto: Michal Kadlec

Prostějovsko (mls) - Od 9. května do 3. června bude nad Prostějovskem probíhat cvičení vrtulníkových jednotek členských států
Evropské unie. Největší počet letů
je plánován v pracovních dnech
od 20. května do 31. května 2019
v čase 9:00 až 23.00 hodin. V tomto období může dojít ke zvýšené
hlukové zátěži.

<NQF÷LUGXNQWRCNFQQDEJQFW

Chystají multifunkèní areál
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KONICKO Oči pro pláč zbyly na prvního máje majiteli obchůdku v obci na Konicku, v noci měl totiž v prodejně navýsost
nezvaného zákazníka... Zloděj, po kterém policie nyní intenzivně pátrá, mu způsobil vloupáním větší škodu na zařízení, než na
kolik si přišel krádeží cigaret, tabáku a alkoholu...
„Přes noc z úterý třicátého dubna na středu prvního května se dosud
nezjištěný pachatel vloupal do prodejny smíšeného zboží v obci na Konicku. Po poškození a překonání dvou vstupních dveří získal přístup
do všech vnitřních prostor provozovny, kterou prohledal a poškodil
v ní pokladnu EET i ve zdi zabudovaný trezor. Z prodejny pak odcizil
na tři desítky kartonů cigaret, balený tabák a půllitrovou lahev vodky,“
zrekapituloval počin dosud nedopadeného chmatáka a škůdce František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR.
Škoda způsobená poškozením byla předběžně vyčíslena na 200
000 korun, odcizením zboží pak na 15 000 korun. „Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádež sobenou škodu nahradit hrozí také trest odnětí svobody až na dva
a přečinu poškození cizí věci, za což pachateli kromě povinnosti způ- roky,“ vypočítal Kořínek.
(mik)

Čechy pod Kosířem (mls) O vybudování multifunkčního
prostoru v sousedství fotbalového
hřiště uvažují v Čechách pod Kosířem. Sloužit by měl sportovcům,
hasičům, seniorům, dětem, široké
veřejnosti a rovněž návštěvníkům
naší obce. Jeho podoba bude výsledkem široké diskuse všech, kteří
ho budou využívat. „V letošním
roce chceme připravit projektovou
dokumentaci, stavební povolení
a zajistit vhodný dotační titul na
jeho spolufinancování. Pokud by
se všechno podařilo, mohla by být
realizace tohoto areálu zahájena již
v příštím roce,“ uvedl starosta obce
Milan Kiebel.

Siláci, hlaste se!
Dobromilice (mls) - V sobotu
25. května 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.

,SRY\YU¿FHQËI¿PRKOHGQøVSDORYQ\KOHGËPËVWQËQDREQRYXNRPSRVW¿UQ\VQHGĎYøURX
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KRALICE NA HANÉ Tento projekt je nejen v Kralicích na
Hané ostře sledovaný. Nejprve se v jeho souvislosti hovořilo
o spalovně. Přestože tato varianta byla jednoznačně vyvrácena, na koncept mnozí z místních stále hledí se značnou
nedůvěrou. Je to i proto, že s provozem bývalé kompostárny mají špatné zkušenosti. Společnost EFG, která areál loni
v létě odkoupila, se snaží jejich obavy rozptýlit.

Martin ZAORAL
Kompostárnu v Kralicích na Hané
do loňského léta provozovala společnost SPRESO. „Materiál vyvezený v dřívějších letech na okolní pole
jako kompost obsahoval spoustu
plastových a jiných odpadků, které
se tam dodnes povalují a s každou
orbou se přesouvají,“ popsal Večerníku situaci jeden z místních, který
z tohoto důvodu hledí na obnovení provozu kompostárny se značnou nedůvěrou. „Byli jsme rádi, že
předchozí kompostárna ukončila
činnost. Podobné zařízení si v Kralicích přejeme pouze pro potřeby

obce,“ dodal muž, který si nepřál
být jmenován.
["FJGJBD>FJPUµOîÜ
PFGÁUÁH@h

Současný vlastník areálu potvrzuje,
že předchozí provozovatel skutečně
řadu let po sobě vyvážel do okolí bioodpady. Činil tak i mimo povolené plochy. „Tuto zátěž se společnost
EFG za předem uvedených podmínek rozhodla zpracovat a uklidit.
Za našeho působení nebyly tyto
plochy nijak rozšířeny, naopak část
zátěže již byla po vytřídění odvezena. Z části se jedná o hromady
nacházející se na zpevněných beto-

nových plochách. Uložený materiál
je přemísťován na mobilní třídicí
linku, kde je dále pak zpracováván,“
vyjádřil se pro Večerník Petr Štěrba
z EFG, který rozhodně popřel, že
by společnost vyvážela na okolní
pole nevhodný bioodpad.
[-ü@FG<?DnOîh=P?JP?Q<
FJIO@EI@MT

Kralicemi se rovněž šíří zvěsti,
že v areálu bude velké překladiště odpadů z podstatné části
celé Moravy. Sloužit by mělo
jako třídírna pro bioplynovou
elektrárnu v Rapotíně, kterou
společnost EFG rovněž vlastní.
Nic velkého se tam však dle vyjádření vlastníka neplánuje. Kapacita
kompostárny má být maximálně
10 000 tun ročně, „překladištěm“
mají být pouze dva uzavřené kontejnery stojící na ploše 15x15 m.
„Záměrem naší společnosti je modernizovat provoz kompostárny

na biomateriály o roční kapacitě
skutečně do deseti tisíc tun. V rámci tohoto provozu dojde také ke
zpracování podstatné části stávající ekologické zátěže. Provozně zde
obsluha bude rozdělovat dovezený
materiál na materiál vhodný pro
energetické využití v bioplynové
stanici, například ovoce a zelenina, a na materiál vhodný ke kompostování, jako jsou tráva či dřevo.
Kontejnery po naplnění budou
odvezeny do Rapotína. Ostatní
materiál následně po zkompostování expedujeme ve formě certifikovaného kompostu,“ popsal celý
provoz Štěrba, podle něhož se lidé
z Kralic rozhodně nemusí obávat
ani většího nárůstu nákladní dopravy. „V případě kompostárny se
jedná o dvě nákladní auta v pracovní dny nebo úměrné množství
menších aut. K tomu je třeba připočíst osobní vozy zaměstnanců,“
uzavřel Petr Štěrba.

EXKLUZIVNĚ
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Minulé pondělí 29. dubna v ranních hodinách proběhla v rámci
prostějovského regionu dopravně bezpečnostní akce zaměřená
zejména na kontrolu dodržování
zákazu požívání alkoholických
nápojů a jiných návykových látek řidiči. Během akce, do které
se zapojili policisté dopravního
inspektorátu i všech obvodních
oddělení, bylo zkontrolováno
celkem 354 vozidel a jejich řidičů.
Deset zjištěných přestupků policisté vyřešili na místě uložením
pokut v příkazním řízení. Dva
přestupky řízení pod vlivem alkoholu policisté k dořešení oznámili
příslušnému správnímu orgánu
a řidičům zakázali další jízdu.
U čtyřiačtyřicetiletého řidiče Škody Felicie kontrolovaného krátce
před šestou hodinou v Němčicích
nad Hanou policisté provedenými dechovými zkouškami změřili
hodnotu 1,96 promile alkoholu
v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil a přiznal vypití
čtyř odlivek rumu a dvou desetistupňových piv během předchozího večera. V této věci policisté
zahájili trestní řízení pro podezření 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 a zákaz
činnosti. Také tomuto řidiči policisté další jízdu zakázali.

Razie na silnicích

Už v pátek 12. dubna tohoto
roku se v dosud přesně nezjištěném čase zatím neznámý pachatel vloupal do firemní plechové
maringotky umístěné na volně
přístupném pozemku u Smržic.
Do zamčené maringotky pachatel vnikl dosud nezjištěným
způsobem bez jejího poškození.
Oznámení o věci policisté přijali
až čtrnáct dní po skutku. Přesto
se pokusí pachatele i odcizenou
elektrocentrálu, nabíjecí svítilnu a notebook vypátrat. Celková
výše způsobené škody byla předběžně vyčíslena na 26 000 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

Vloupání do
maringotky
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HRADČANY Ve středu na
prvního máje před šestou
hodinou došlo u Hradčan ke
srážce osobního automobilu
se srnou. Zvíře následkem
nárazu do přední části auta
uhynulo, předtím ale způsobilo značnou škodu. K dalšímu úhynu srny došlo o den
později v Plumlově. Tentokrát se srážce se zvířetem nevyhnul řidič škodovky, kterému srnka vběhla do silnice
před odbočkou na Soběsuky.
„Třicetileté řidičce Audi jedoucí
od Kobeřic srna do cesty z pravé strany vběhla náhle na samém
okraji obce. Ženě se střetu již nepodařilo zabránit. Srna po střetu s pravou přední částí vozidla
byla odhozena do příkopu, kde
uhynula. Ke zranění osob při
dopravní nehodě nedošlo,“ popsal prvomájovou kolizi František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje s tím, že
výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 55

000 korun. „Alkohol u řidičky
policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. Uhynulou srnu si na místě převzal člen
místního mysliveckého sdružení,“ doplnil Kořínek.
Následně popsal druhou nehodu. „Ve čtvrtek druhého
května před pátou hodinou
řídil pětapadesátiletý řidič automobil Škoda Yeti na komunikaci ve směru z Plumlova
do Vícova, když u odbočky
na obec Soběsuky mu do cesty z pravé strany náhle vběhla
srna. Řidiči se střetu nepodařilo zabránit a zvíře přední částí
vozidla srazil. Ke zranění osob
nedošlo, avšak srna střet nepřežila. Na místě si ji převzal hospodář místního mysliveckého
sdružení. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na jedenadvacet tisíc
korun,“ uvedl František Kořínek. Jak dodal, i v tomto případě alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou
zkouškou.
(mik)
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Akce se neobešla bez hasičských uniforem a přehlídky praporů. Jeden
z nich nesl také Petr Šmíd, starosta
sboru a dlouholetý člen. „Je to na
jednu stranu skvělé,“ uvedl k výročí
hasičů v Plumlově. „Na druhou stranu
však zájem mladých o hasičinu není.
To na narozeniny sboru vrhá trochu
stín,“ řekl pro Večerník.
Publikum potěšily i křepčící děti z dramatického kroužku v čele s energic-

jak prrobbíhalyy fl
flooriiánnskéé slaavnnossti v Pluumlovvě.....

V sobotu 4. května bylo v Plumlově
živo. Na nohou nebyli jen oslavující
hasiči, ale také celé město. Do průvodu,
kterým po úvodní mši začaly Floriánské slavnosti, se zapojila i řada nehasičů.
Také jim patřil bohatý program. Během
něj lidé mohli obhlédnout hasičskou
techniku. U moderních vozidel se vyjímaly ty ze čtyřicátých a padesátých
let minulého století, které jsou přitom
pořád zcela funkční.
klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

kempu Žralok, kde řada lidí kromě
krásy hasičského řemesla objevila také
své známé a dobré jídlo. „Věřím, že se
příští rok setkáme u hotové hasičské
zbrojnice. A snad se budete moci projet i novým zásahovým autem,“ popřála jednotce i sboru starostka města
Gabriela Jančíková, která hasičům poděkovala za jejich práci.

Do ozdravovny nacházející se nedaleko
Javoříčských jeskyní jezdily v minulosti každoročně stovky dětí s astmatem
či alergiemi. Postupně se však jejich
počty snižovaly na desítky. Podmínky
ve stárnoucí ozdravovně se navíc dlouhodobě zhoršovaly. Zhruba před pěti
lety skončila úplně. Chátrající areál je
přitom stále velmi solidně vybaven.
V hlavní budově je 20 pokojů, jídelna,
sauna, filmový sál, ordinace lékaře či
dvě studovny. K dispozici je i pěkný
venkovní bazén, který je však již řadu
let nevyužívaný. Nemovitost má nejen

Martin ZAORAL

VOJTĚCHOV Čerstvý vzduch nic
nenahradí... V okolí Vojtěchova
u Konice mají vzduch průzračně
čistý. I proto tam v minulosti vznikla dětská ozdravovna kombinující
pobyt v nedotčené přírodě s výlety
strávenými v podzemních jeskyních. Pozemky, na nichž areál stojí,
nedávno koupil developer Richard
Morávek. Ten je známý, že stál za
projektem vybudování olomoucké
Galerie Šantovka či za společností
Manthellan, která chtěla podobné
obchodně společenské centrum
zřídit také v Prostějově.

svoji vlastní prádelnu či sušárnu, ale dokonce i čističku odpadních vod.
Pozemky, na kterých se areál nachází,
byly v majetku Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který je nedávno za 1,4 milionu
prodal Richardu Morávkovi. Dle vyjádření mluvčího olomouckého developera se jedná o soukromou investici
pana Morávka, který se k celé situaci
odmítl vyjádřit.

O tom, co s ozdravovnou bude, tak lze
jen spekulovat. „Je to velký areál, těžko
se pro něj bude hledat využití. Dříve se
hodně mluvilo o tom, že by tam mohl
vzniknout domov pro seniory, ale
nejsem přesvědčen, že je právě tohle
vhodné místo. Je tam sice čistý vzduch
a krásná příroda, nicméně v údolí na
kraji obce by byli senioři dlouhodobě v naprosté izolaci,“ míní starosta
Hvozdu Josef Šmíd.

<EJ¾VTCN¾Q\FTCXQXPCXG8QLV÷EJQX÷PCRTXPÊRQJNGFRčUQDÊLCMQUVTCwKFGNPÚJTCF
Foto: www.spechato.cz
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Tělocvičné jednoty Sokol Zdětín a 75.
výročí založení místního oddílu kopané. Program bude dopoledne probíhat právě v areálu sokolovny, později
se přesune na hřiště a pak se sem večer
opět vrátí,“ nastínil starosta s tím, že už
v úterý 7. května se v obci bude konat
vzpomínková slavnost k 74. výročí
osvobození Československa a konce
2. světové války. „Sraz účastníků lampionového průvodu bude ve 20:30
u obecního úřadu,“ upozornil na závěr
Robert Kříž.
(mls)

5QMQNQXPC\¾ąÊXG<F÷VÊP÷WJNCXPÊUKNPKEGXGUO÷TWPC2VGPÊ

ZDĚTÍN Sokolovna ve Zdětíně už
září do svého okolí. Stará budova díky
spolupráci místních sokolů a obce získala novou fasádu i některá okna. Brzy
pak bude svědkem velké slávy.
Opravy přišly na zhruba 200 tisíc korun. „Vše bude ještě pokračovat položením nové dlažby a obkladů ve vstupu do budovy,“ prozradil Večerníku
starosta Zdětína Robert Kříž s tím, že
hotovo by mělo být nejpozději do soboty 27. července. „To se u nás budou
konat oslavy 100 let založení zdejší

DFK\VWDMËVHQDRVODY\
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promile alkoholu v dechu a opakovanou zkouškou se mu hladina zvýšila
na 1,17 promile. K požití alkoholu se
přiznal a uvedl, že ráno vypil dvě piva
a šest panáků slivovice. Prohlídce u lékaře se odmítl podrobit. Na místě mu
policisté zadrželi řidičské oprávnění
a v cestě autem, dál jako řidič, pokračovat nesměl. Nezodpovědný řidič je
podezřelý z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky,“ sdělila
k prvnímu případu Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Ze stejného trestného činu je podezřelý také čtyřiadvacetiletý řidič,
který ve stejný den sedl pod vlivem
alkoholu do vozidla Peugeot a řídil ho

v Kralicích na Hané. „U místní mateřské školky byl zastaven policejní hlídkou v sobotu po dvaadvacáté hodině,
která po kontrole dokladů přistoupila
k provedení dechové zkoušky. I v tomto případě si řidič musel být jistý, že
přístroj nevykáže nulovou hodnotu,
protože bezprostředně před jízdou
vypil tři dvanáctky a výsledek provedeného měření tomu odpovídal. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno
1,49 promile. Lékařskému vyšetření
se podrobil, o řidičák přišel na místě
a pokračovat v jízdě dál nesměl. Jaký
trest bude následovat, to mu sdělí
pravděpodobně až soudce,“ uvedla
k druhé události Miluše Zajícová.
(mik)
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PROSTĚJOVSKO Další dva případy opilých řidičů nyní řeší policisté.
U Mořic a v Kralicích na Hané hlídky odhalily dva muže, kteří do auta
sedli poté, co požili poměrně značné množství alkoholu. Obzvláště
v prvním případě je zarážející, že
muž řídil osobní vozidlo hned poté,
co do sebe „obrátil“ šest panáků slivovice...
„V pátek třetího května ve večerních
hodinách zastavila policejní hlídka
vozidlo Škoda Fabia, které řídil dvaapadesátiletý muž po silnici z Pavlovic
u Kojetína směrem na Mořice. Po
předložení dokladů byl vyzván k provedení dechové zkoušky, které se
podrobil. Přístroj řidiči naměřil 1,14

1D3URVWøMRYVNXVH]DVHSLORDĆËGLORSRGYOLYHP

STAŘECHOVICE Možná na nezkušenost, ale
hlavně na rychlou jízdu, a navíc na mokré vozovce mezi Stařechovicemi a Kostelcem doplatila
mladá řidička osobního vozidla. V zatáčce dostala smyk a v důsledku karambolu se v příkopu její
auto převrátilo na střechu. Slečna měla ale štěstí,
havárie jí nezpůsobila žádná vážná zranění.
„V pondělí 29. dubna o čtvrt na devět došlo na
komunikaci mezi Stařechovicemi a Kostelcem na
Hané k havárii osobního automobilu značky Hyundai. Dvaadvacetiletá řidička za slabého deště při
průjezdu táhlou levotočivou zatáčkou nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a na
mokrém povrchu komunikace s vozidlem dostala
smyk. V důsledku toho vozidlo vyjelo vpravo mimo
komunikaci, kde narazilo do travnatého břehu
a poté se převrátilo na střechu,“ popsal hrůzostrašně
vypadající havárii František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Při havárii utrpěla mladá žena zranění, se kterým
vyhledala lékařské ošetření. Ke zranění dalších
osob nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na třicet tisíc korun.
Alkohol u řidičky policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. Její přestupek vyřešili uložením pokuty v příkazním řízení,“ doplnil informace
František Kořínek.
(mik)
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HRÙZOSTRAŠNÁ
HAVÁRIE
U STAØECHOVIC

Jel autem po šesti slivovicích „USTLALA“ SI NA 67ì(ð(

kou starostkou Gabrielou Jančíkovou.
„Jsme tu poněkolikáté, naše děvčata
vystupují. Lidi na ně chodí, taky na
techniku. Hasiči umí zaujmout,“ uvedla Kateřina Brablecová, jejíž vlastní
syn je taky ve sboru.
Floriánské slavnosti pokračovaly za
velkého zájmu veřejnosti v optimistickém duchu. Přispělo k tomu prostředí

·éCUVPÊM[(NQTK¾PUMÚEJUNCXPQUVÊéGMCNCWM¾\MCVGEJPKM[CNGVCMÆVCPGEFTQDQVKP[
Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

Hasiči předvedli krásu uniforem i historických aut
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PLUMLOV Velký den pro hasiče aneb v Plumlově měli o víkendu co slavit.
Sobotním průvodem městem uctili svatého Floriána, patrona nejen svého
poslání. Připomněli si také kulatiny. Uplynulo totiž sto čtyřicet let od chvíle,
kdy plumlovští hasiči poprvé vyrazili do akce. A tak byla k vidění mše svatá za
hasiče, průvod městem, defilé na hlavní silnici, pietní akt, dětská vystoupení
i ukázky činnosti hasičů a jejich techniky. Takovou slávu si nemohl nechat ujít
ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Stejně dlouhé výročí založení a obdobný program byl uplynulou sobotu k vidění také v Němčicích nad Hanou.

Michal SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
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Radomil Holík má myslivost nadále za velké hobby

PROSTĚJOV Již několik posledních let patří k předním tuzemským odborníkům z řad
myslivosti, který se věnuje nejen
přírodě a zvířatům samotným, ale
také tolik potřebné osvětě. Radomil Holík (na snímku) je známým
myslivcem tělem i duší. Své hobby
a lásku k přírodě chce předávat dál
a začíná už rovnou u dětí v mateřské škole. Již před časem se také
při studiu na Fakultě dřevařské
a lesnické ČZU v Praze zapojil do
budování projektu senoseče online. Tisíce mláďat totiž každoročně
nepřežijí sezónní senoseče, v ohrožení jsou hlavně srnčata a zajíci.
„Prosím všechny aktivní myslivce,
zemědělce a dobrovolníky, kterým
není lhostejný osud zvířat v tomto
období, aby se zapojili do projektu
a sdíleli svá data - záznamy o spatření zvěře, o sekání, o preventivních akcích. Je možné nabídnout
účast dobrovolníkům. Věřím, že
letošní sezóna bude zase o něco
méně krvavá. Děkujeme předem
za všechny zvířata,“ vzkazuje
dlouhodobě Holík.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

Nikola
FILIPENSKÁ
yyČemu se aktuálně nejvíce věnujete?
„Tento čas se nejvíce připravuji právě
na sezónu senosečí, která každoročně
začíná koncem dubna a běží až do konce června. To je jedna z věcí, která mě
s myslivostí ponejvíce pojí. Momentálně mě zaměstnává i plnění studijních
povinností v rámci dálkového studia
inženýrského oboru v Praze na České
zemědělské univerzitě. Hodně se také
věnuji aktivitám s dětmi. Zrovna dnes
se vracím z Drnholce, což je u hranic
s Rakouskem, kde jsme měli besídku.“
yy Kde všude děti navštěvujete
a jak probíhá taková besídka?
„Nejčastěji zavítám do školek a základních škol, časem bych se rád dostal
s nějakým programem i na střední
školy. Kdyby byl zájem také z jiného
okruhu lidí, klidně se budu věnovat
například seniorům nebo nějakým domovům, kde se starají o děti. Takže nejde jen o školní čas, ale i o mimoškolní
aktivity nejen pro děti. Je pravdou, že
besídka má kolikrát časový limit podle
věkového složení a schopností vnímat,
je to odlišné. Nejvíce se věnuji základům, rozlišení práce myslivce a lesníka, jak profese fungují. Myslivec je
hlavně hobby činnost. Co člověk dělá
pro přírodu, nebo co by mohl. Vysvětluji, jak rozeznat jelena od srnce, což si
často děti pletou, rozdíl mezi parohem
a rohem, jak jim roste a podobně. Dojde i na něco málo z lesních zvířat, která
mají svá specifika, což děti může poba-

vit. Děláme to formou divadelního vystoupení, jak jeleni využívají svá paroží.
Takže vezmu dva kluky (jeleny), tlupu
laní (holky) a předvedeme ten souboj
děti se zaklesnou prsty do sebe jako
parohy a hrají si na přetlačovanou.“
yy Pro děti pořádáte besídky
i v lesích, podaří se to vždy?
Nebo někdy není prostor
a příležitost?
„Bohužel se to úplně
pokaždé nedaří, protože vzít děti jako
velkou skupinu
do lesa je organizačně o mnoho náročnější než vzít nějakou
moji sbírku, naložit ji do
auta a za těmi dětmi dojet.
Být třeba ve školce u nich
na zahradě, nebo když je
škaredé počasí či
zima, tak ně-

kde v učebně, je snadnější. Rozložím
sbírku, ať na vše pěkně vidí, a vykládáme si. Já jim rád vše půjčím, ať si
to mohou osahat, očichat a detailně prohlédnout. Chtěl bych říct
i ochutnat, ale bohužel tady
nemám, co poskyt-

Problém senosečí, respektive ztrát mladých zvířat
při práci, je starý asi tři sta let. Už tenkrát přišlo
od panovníků nařízení, že při uvedených pracích
se musí dbát na hnízda třeba bažantů, aby je nevybírali.
Samozřejmě postupem času, jak se zemědělství vyvíjí,
tak se problém zhoršuje. Technika se záběrem rozšířila...

nout. (úsměv) Takže interaktivně, ale nejraději to dělám venku.
Teď naposledy jsme byli s dětmi
z mateřské školy, která patří
pod Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově, v lese
v jejich dojezdné vzdálenosti
na Plumlově, kousíček nad
Podhradským rybníkem.
Tam je fajn, že dětí je
malá skupina, do lesa to
nemají daleko. Já už na
ně většinou v lese někde čekám, projdeme
si okruh zhruba dva
kilometry dlouhý
a snažím se jim ukázat, jak se les mění.
Tato poslední procházka byla suprová, protože nám
vyšlo fajn počasí.
S dětmi jsem tam
byl už potřetí, takže mohly sledovat,
jak se les postupně změnil. Zkou-

(QVQCTEJÊX4*QNÊMC

šeli jsme si také poměřit staré duby
– masivní kmeny, jestli je zvládnou
obejmout, když ne jedno dítě, tak
kolik se jich musí spojit. Ukazovali
jsme si, jak žije kůrovec, proč stromy
odumírají a tak různě. Trasa se dá
měnit a já to dělám tak, že si ji prvně
projdu pozpátku, abych si předchystal některé věci.“
yy Jak se snažíte řešit letitý problém sekačky versus zvířata?
„Snažíme. (směje se) Problém senosečí, respektive ztrát mladých zvířat
při práci, je starý asi tři sta let. Už
tenkrát přišlo nařízení od panovníků, že při uvedených pracích se
musí dbát na hnízda třeba bažantů,
aby je nevybírali. Samozřejmě postupem času, jak se zemědělství vyvíjí,
tak se problém zhoršuje. Technika
se záběrem rozšířila, dnes je traktor
široký dvanáct metrů, takže problém
se stupňuje. Prostě mechanizace se
zvětšuje a zrychluje, ale problém pořád nikdo neřeší, byť je to zakotveno
v zákonu o myslivosti z roku 2001.
Myslivec má povinnost, pokud mu
zemědělec oznámí, že bude sečení,
udělat vše možné, co je v jeho silách, aby ochránil co nejvíce mláďat.
Takže prevence předchází, pokud se
k myslivcům vůbec dostane informace termínu sklizně. Důležitá je
komunikace.“
yy Co říkáte na hojné kácení stromů z pohledu budoucího lesníka
nebo lesního inženýra?
„No, pokud se mi podaří dokončit studium. (směje se) Když se podíváme na
les jako ekosystém z pohledu času tři
sta až čtyři sta let zpět, bylo o mnoho
procent zalěsněného prostoru více,
než máme teď. Pak přišla krize, lesů rapidně ubylo, dneska jsme na stavu asi
třiceti procent lesnatosti republiky. Ale
většina lesů u nás jsou hospodářské,
což znamená, že člověkem je už dávno
změněný jeho vzhled, tvar a struktura.“
yy Co se s tím dá dělat?
„V Česku máme nejdokonalejší, dá se
říct nejpropracovanější systém lesů
na světě. Máme prim, protože už to
hlídáme od dob Marie Terezie. Lesník je specialista a má pod sebou lesní
aparát v podobě dělníků – ženy, které
chodí sázet stromky, vyžínat trávu kolem stromků, chlapy, kteří chodí dělat

oplocenky, pak nějakou propracovanou ochranu lesa. Takže lesník, když
vidí, že se přemnožil kůrovec, musí
proti tomu zasáhnout. Bohužel lesník
nedokáže ovlivnit to, na kolik bude
les zásobený vodou. To nám dává ten
nahoře... A teď jsme v údobí, které je
pro přírodu suché. Následkem sucha,
což je primární jev, jsou oslabeny stromy, nemají dostatek mízy, poté se nedokáží dostatečně bránit broukům.
Věřím, že se počasí trochu zlepší
a klima snad dojde do stavu, kdy
bude více vody, stromy se budou
lépe chránit. Ale musím naslouchat
i skeptickým hlasům, kdy už jsem
od některých odborníků slyšel, že
do roku 2100, což já už nezažiju,
ale moje děti, které teprve přijdou,
možná ano, se ztratí všechen smrk,
který teď roste do výšky nadmořské
od nula a půl tisíc...“
yy Na co jste nejvíce pyšný?
„Pýcha předchází pád a samochvála
smrdí. (úsměv) Já si myslím, že můžu
být šťastný, že mám šanci vnášet takové jiskřičky zájmů o myslivost, lesnictví a přírodu obecně. Také mám
možnost dělat aktivity s dětmi, jako
člen spolku Děti a příroda pořádáme jednou za rok letní čtrnáctidenní tábor pro děti. Tudíž se snažíme
vést nové generace k lásce k přírodě
a diskutujeme o práci lidí v přírodě.
Snad i práce ochrany před senosečí
je chvályhodná. A na tu jsem pyšný,
že ji můžu dělat.“
yy A co na co byste nejraději zapomněl?
„V životě jsem měl pár krizových momentů, při kterých se člověk zamýšlí
‚proč’ tady vlastně je a co je smyslem
jeho života. Myslím si, že Pánbůh mi
nadělil jisté rány, ale to jsou boží tresty za to, co dělám, které mi ale na druhou stranu zase ukazují cestu. Mým
konkrétním kritickým okamžikem
byla drsná autonehoda. Dostal jsem
se do problémů tím, že jsem jel na
maximum. Tenkrát jsem dělal nějakou zakázku, kde to takzvaně ´hořelo´, musel jsem pracovat dlouho do
noci. Můj organismus se tak vyčerpal,
že jsem se pak v autě při mikrospánku
málem zabil! A když jsem ležel v nemocnici, tak jsem si říkal, že jsem už
tady nemusel být...“

vizitka

18062610702

RADOMIL HOLÍK
✓ narodil se 31. října 1985 v Prostějově
✓ jeho otec Alis je dlouholetým
zaměstnancem nejstarší palírny na světě,
která se nachází v Prostějově, matku
Martu zaměstnává dlouhodobě péče
o dojný skot na farmě v Určicích
✓ od svých 5 let vyrůstal v rodinném domě s malým hospodářstvím v obci
Žešov a prázdniny prožíval u prarodičů v Dobrochově či Kobeřicích
✓ se svou přítelkyní Radmilou Brázdovou, která pochází z Kadova
nacházejícího se uprostřed lesnatých hvozdů Žďárských vrchů,
nyní žije v Prostějově
✓ navštěvoval základní školu Dr. Horáka, později se vyučil řemeslu
tesařskému a v oboru stavební provoz získal
i kompletní středoškolské vzdělání
✓ momentálně je zaměstnancem státního podniku Vojenské lesy a statky ČR
zajímavost: v roce 2014 byl přijat na Fakultu lesnickou a dřevařskou
při Zemědělské univerzitě v Praze a začal dálkově studovat
obor Provoz a řízení myslivosti

Pondělí 6. května 2019
www.vecernikpv.cz
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„Právo legálně držet zbraň patří
do Listiny základních práv a svobod,“
^ǀƽũ ŶĄǌŽƌ ŶĞĚĄǀŶŽ ƉƎĞĚƐƚĂͲ
ǀŝůĂƚĂŬĠǀ^ĞŶĄƚƵďĢŚĞŵŬƵͲ
ůĂƚĠŚŽ ƐƚŽůƵ ŝŶŝĐŝŽǀĂŶĠŚŽ ŽƌͲ
ŐĂŶŝǌĂĐş>ŝŐĂ>ŝďĞǀŶĄǀĂǌŶŽƐƚŝ
ŶĂǎĂůŽďƵēĞƐŬĠŚŽƐƚĄƚƵƉƌŽƚŝ
ďƌƵƐĞůƐŬĠ ƌĞŐƵůĂĐŝ ǀ ŽďůĂƐƚŝ
ůĞŐĄůŶşĐŚ ƐŽƵŬƌŽŵǉĐŚ ǌďƌĂŶş͘
dĂƚŽŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐĞǀďůşǌŬĠĚŽďĢ
ĐŚǇƐƚĄǀ^ĞŶĄƚƵŽĚĞǀǌĚĂƚƉĞƚŝͲ
ĐŝƉƌŽƚŝŽĚǌďƌŽũĞŶş͕ƉŽĚŬƚĞƌŽƵ
ƐĞ ƉŽĚĞƉƐĂůŽ ƚĠŵĢƎ ϭϬϬ ƚŝƐşĐ
ŽďēĂŶƽ͘ >ŝŐĂ >ŝďĞ͕ ũĞǎ ƉƽǀŽĚͲ
ŶĢ ǀǌŶŝŬůĂ ǌ ǀǉďŽƌƵ ǌŵşŶĢŶĠ
ƉĞƚŝĐĞ͕ ĚŶĞƐ ƉƎĞĚƐƚĂǀƵũĞ ũĞĚͲ
ŶŽǌǀƽďĞĐŶĞũǀĢƚƓşĐŚƉƌŽƚĞƐƚͲ
ŶşĐŚ ŚŶƵƚş ǀ ĞƐŬĠ ƌĞƉƵďůŝĐĞ͘
WŽĚ ũĞũş ƉĞƚŝĐŝ ƐĞ ǀ ŵŝŶƵůŽƐƚŝ
ƉŽĚĞƉƐĂů ŵŝŵŽ ũŝŶĠ ŝ ēĞƐŬǉ
ƉƌĞǌŝĚĞŶƚ͕ƉƌĞŵŝĠƌĂƉƎĞĚƐĞĚĂ
^ĞŶĄƚƵWZ͘
„Velice jsem tuto iniciativu
ƵǀşƚĂůĂĂũƐĞŵƌĄĚĂ͕ǎĞƉƌĄͲ
ǀĢ ŶĂ ƉƽĚĢ ^ĞŶĄƚƵ ǀǌŶŝŬůĂ
ƉƌĂĐŽǀŶş ƐŬƵƉŝŶĂ ǌĂ ƷēĂƐƚŝ
ǌĄƐƚƵƉĐƽ ĐĞůĠŚŽ ƉŽůŝƚŝĐŬĠŚŽ
ƐƉĞŬƚƌĂ͕ ŬƚĞƌĄ ďƵĚĞ ƎĞƓŝƚ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŶş ǌĂŬŽƚǀĞŶş ƉƌĄǀĂ
ĚƌǎĞƚ ůĞŐĄůŶş ǌďƌĂŸ͕͞ ƵǀĞĚůĂ
ƉŽ ũĞĚŶĄŶş ƐĞŶĄƚŽƌŬĂ ŚĂͲ
ůĄŶŬŽǀĄ͘ WŽĚůĞ Ŷş ƐĞ ƉƌĄǀĢ
ƵŶŝũŶş ƐŶĂŚĂ ŽŵĞǌŝƚ ĚƌǎĞŶş
ůĞŐĄůŶşĐŚ ǌďƌĂŶş ƐƚĂůĂ ǀ ƉŽͲ
ƐůĞĚŶş ĚŽďĢ ŶĞũǀŝĚŝƚĞůŶĢũƓşŵ

ƐǇŵďŽůĞŵ ƐƚĄůĞ ŶĂƌƽƐƚĂũşĐşͲ
ŚŽ ƉŽēƚƵ ŶĞƐŵǇƐůŶǉĐŚ ŶĂƎşͲ
ǌĞŶşƐĞƌǀşƌŽǀĂŶǉĐŚēůĞŶƐŬǉŵ
ƐƚĄƚƽŵhďƌƵƐĞůƐŬǉŵŝƷƎĞĚͲ
ŶşŬǇ͘
ͣs >ŝƐƚŝŶĢ ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ ƉƌĄǀ
Ă ƐǀŽďŽĚ ũĞ ǌĂŶĞƐĞŶŽ ũĂŬŽ
ǌĄŬůĂĚŶşƉƌĄǀŽŶĂǎŝǀŽƚĂŶĂ
ũĞŚŽ ŽĐŚƌĂŶƵ͘ s ēĂƐĞĐŚ͕
ŬƚĞƌĠ ǌũĞǀŶĢ ƉƎŝĐŚĄǌĞũş͕ ũĞ
ůŽŐŝĐŬĠ ƚŽƚŽ ƉƌĄǀŽ ĚŽƉůŶŝƚ
ŝ ƉƌĄǀĞŵ ďĞǌƷŚŽŶŶǉĐŚ ēĞƐͲ
ŬǉĐŚ ŽďēĂŶƽ ĚƌǎĞƚ ůĞŐĄůŶş
ǌďƌĂŸũĂŬŽƉƌŽƐƚƎĞĚĞŬũĞũŝĐŚ
ŽĐŚƌĂŶǇ͘͞
jēĂƐƚŶşĐŝ ŬƵůĂƚĠŚŽ ƐƚŽůƵ ƐĞ
ŶĂǀşĐ ƉŽ ǀǌĄũĞŵŶĠ ĚŝƐŬƵͲ
Ɛŝ ƐŚŽĚůŝ͕ ǎĞ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ ďǇ
ŵĢůĂ ŶĞũĞŶ ŽĐŚƌĄŶŝƚ ƉƌĄǀĂ
Ă ŵĂũĞƚŬǇ ēĞƐŬǉĐŚ ǀůĂƐƚŶşŬƽ
ůĞŐĄůŶşĐŚ ƐŽƵŬƌŽŵǉĐŚ ǌďƌĂͲ
Ŷş͕ ŬƚĞƎş ƐĞ ƉƌĄǀĞŵ Đşƚş ďǉƚ
ŽŚƌŽǎĞŶŝ ǌĄŬĂǌŽǀŽƵ ĚŝƌĞŬƚŝͲ
ǀŽƵ ǀƌŽƉƐŬĠ ŬŽŵŝƐĞ͘ şůĞŵ
ŝŶŝĐŝĂƚŝǀǇ>ŝŐĂ>ŝďĞũĞƉŽĚƉŽͲ
Ǝŝƚ ƐŽƵēĂƐŶĢ ũĞĚĞŶ ǌ ŶŽǀǉĐŚ
ǌĄŬŽŶƽ ƉƎŝƉƌĂǀŽǀĂŶǉĐŚ DŝͲ
ŶŝƐƚĞƌƐƚǀĞŵ ǀŶŝƚƌĂ͕ ũĞŶǎ ŵĄ
ƵƉƌĂǀŽǀĂƚ ŵŽǎŶĠ ǌĂƉŽũĞŶş
ǀůĂƐƚŶşŬƽ ǌďƌŽũŶşĐŚ ƉƌƽŬĂǌƽ
ĐŽďǇ ƉƎşƉĂĚŶĠ ďƌĂŶŶĢ ďĞǌͲ
ƉĞēŶŽƐƚŶş ǌĄůŽŚǇ ĚŽ ƎĞƓĞŶş

ŶĞŶĂĚĄůǉĐŚ Ă ĞǆƚƌĠŵŶşĐŚ ƐŝͲ
ƚƵĂĐşƉŽǀǌŽƌƵŶĂƉƎşŬůĂĚaǀǉͲ
ĐĂƌƐŬĂēŝ&ŝŶƐŬĂ͘
K ǀǉƐůĞĚŬƵ ƐƉŽƌƵ ĞƐŬĠ ƌĞͲ
ƉƵďůŝŬǇ Ɛ ǀƌŽƉƐŬŽƵ ƵŶŝş ůǌĞ
ǌĂƚşŵ ũĞŶ ƐƉĞŬƵůŽǀĂƚ͕ ƉƌŽǌĂͲ
ƚşŵƐĞǀƓĂŬǌĚĄ͕ǎĞƌŽǌƐƵĚĞŬ
ŽēĞŬĄǀĂŶǉŶĂƉŽĚǌŝŵƚŽŚŽƚŽ
ƌŽŬƵ ŶĞďƵĚĞ ƉƌŽ ēĞƐŬĠ ǌĄͲ
ũŵǇƉƎşǌŶŝǀǉ͘WŽĚůĞŐĞŶĞƌĄůŶş
ĂĚǀŽŬĄƚŬǇǀƌŽƉƐŬĠŚŽƐŽƵĚͲ
ŶşŚŽ ĚǀŽƌĂ ^ŚĂƌƉƐƚŽŶŽǀĠ
ƐŵĢƌŶŝĐĞ ŶĞƉŽƌƵƓƵũĞ ǀůĂƐƚͲ
ŶŝĐŬĠ ƉƌĄǀŽ͕ ƉƌŽƚŽǎĞ ƚŽƚŽ
ƉƌĄǀŽŵƽǎĞďǉƚǀĞǀĞƎĞũŶĠŵ
ǌĄũŵƵĂǌĂƉŽĚŵşŶĞŬƐƚĂŶŽͲ
ǀĞŶǉĐŚ ǌĄŬŽŶĞŵ ŽŵĞǌĞŶŽ͘
ͣdĂŬŽǀĠǀǇũĄĚƎĞŶşŵĢǀĞůŝĐĞ
ǌŶĞƉŽŬŽũŝůŽĂũƐĞŵƉƎĞƐǀĢĚͲ
ēĞŶĂ͕ ǎĞ ǀ ƐŽƵēĂƐŶĠ ĂƚŵŽͲ
ƐĨĠƎĞǀƵŶŝũŶşĐŚŝŶƐƚŝƚƵĐşĐŚũĞ
ŶĂŵşƐƚĢ͕ĂďǇĞƐŬĄƌĞƉƵďůŝͲ
ŬĂƉƌĄǀŽŶĂĚƌǎĞŶşůĞŐĄůŶşĐŚ
ǌďƌĂŶş ƉŽǀǉƓŝůĂ ŶĂ ƉƌĄǀŽ
ƷƐƚĂǀŶş Ă ƎĞŬůĂ ĚŽ ƌƵƐĞůƵ
ũĂƐŶĠ E͕͞ ĚŽĚĄǀĄ ŚĂůĄŶͲ
ŬŽǀĄ͘
ĂůƓşŬƵůĂƚǉƐƚƽůŶĂƚŽƚŽƚĠŵĂ
ďǇŵĢůǀ^ĞŶĄƚƵƉƌŽďĢŚŶŽƵƚ
ĚŽŵĢƐşĐĞƐƉŽůƵƐƉƎĞĚĄŶşŵ
ƉŽĚƉŝƐŽǀǉĐŚ ƉĞƚŝēŶşĐŚ ĂƌͲ
ĐŚƽ͘
(red)
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je přesvědčena senátorka za náš
volební obvod Jitka Chalánková
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A je to tady! V posledních dnech byly na dvou
místech v Prostìjovì instalovány billboardy
PROSTÌJOVSKÉHO Veèerníku, ale naše redakce
zapomnìla, kde jsou umístìny... Pomozte nám
vyøešit tuto situaci, najdìte alespoò
jeden z nich a napište nám, v jaké
ulici se nachází. Své odpovìdi
posílejte na e-mailovou adresu:
marketing@vecernikpv.cz.
BEER

První správná odpovìï bude odmìnìna
EDVRX SLY D URÄQÉP SÔHGSODWQÙP
35267¨-296.¥+2 9HÄHUQÉNX 9\ORVRYDQÙ YÙKHUFH
]GDOvÉFKVSU½YQÙFKRGSRYÈGÉ]ÉVN½WDvNXQDQRWHERRN
DWDNWÅzURÄQÉSÔHGSODWQÅ35267¨-296.¥+29HÄHUQÉNX
6RXWÈzSUREÉK½YWHUPÉQXDzNYÈWQD
6RXWÈzH VH PÕzH ]ÖÄDVWQLW SRX]H I\]LFN½ RVRED VWDUvÉ  OHW
VWUYDOÙPSRE\WHPDGRUXÄRYDFÉDGUHVRXQDÖ]HPÉ¤5MHzYWRPWR
WHUPÉQXSRvOHSRvWRXH-PDLOHPÄLSURVWÔHGQLFWYÉPVRFL½OQÉFKVÉWÉ
QHERRVREQÈGRUXÄÉRGSRYÈËGRUHGDNFH9HÄHUQÉNX
9vHFKQ\VSU½YQÅRGSRYÈGLEXGRX]DÔD]HQ\GRVRXWÈzH9ÙKHUFHEXGH
Y\ORVRY½Q SR XNRQÄHQÉ DNFH 6RXWÈzÉFÉ PXVÉ XYÅVW ÄLWHOQÈ VYÅ MPÅQR
SÔÉMPHQÉE\GOLvWÈDÄÉVORWHOHIRQXSURPRzQRVWNRQWDNWRY½QÉYSÔÉSDGÈ
YÙKU\'RVRXWÈzHQHEXGRX]DÔD]HQ\DQRQ\PQÉÄLSR]GÈGRGDQÅRGSRYÈGL
9ÙKHUFLEXGRXNRQWDNWRY½QLWHOHIRQLFN\DMHMLFKMPÅQDDIRWRJUDILHEXGRX
]YHÔHMQÈQ\ Y WLvWÈQÅP Y\G½QÉ 9HÄHUQÉNX QD ZHERYÅP SRUW½OX ZZZ
YHFHUQLNSYF] D QD VRFL½OQÉFK VÉWÉFK VSUDYRYDQÙFK SRÔDGDWHOHP DNFH
)DFHERRN7ZLWWHUD,QVWDJUDP 
=ÖÄDVWLQDDNFLMVRXY\ORXÄHQL]DPÈVWQDQFLSRÔDGDWHOHDWRYÄHWQÈMHMLFKURGLQQÙFKSÔÉVOXvQÉNÕ
¶ÄDVWÉYVRXWÈzLY\MDGÔXMÉVRXWÈzÉFÉVRXKODVVSUDYLGO\VRXWÈzH*'35D]DYD]XMÉVHMHSOQÈGRGUzRYDW
9SÔÉSDGÈYÙKU\VRXWÈzÉFÉVRXKODVÉVXYHÔHMQÈQÉPVYÅIRWRJUDILHVYÙKURX
9ÙKUXYVRXWÈzLQHQÉPRzQÅY\P½KDWSU½YQÉFHVWRXDQLDOWHUQDWLYQÈSOQLWYSHQÈ]ÉFK
3RÔDGDWHOVRXWÈzHVLY\KUD]XMHSU½YRNRQHÄQÅKRUR]KRGQXWÉVRXYLVHMÉFÉKRVNRQ½QÉPVRXWÈzH
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PROSTĚJOV Zavražděn, zavražděna. A Terezín. Tato slova se nejčastěji
skloňovala uplynulý čtvrtek na prostějovském náměstí vedle budovy muzea.
Od čtrnácti hodin tam probíhalo čtení
jmen obětí holocaustu. Hodinu a půl
dobrovolníci i osobnosti města po šesti
jménech předčítali rodáky z Prostějova,
kteří se nedožili konce 2. světové války.
Podobně jako téměř šest milionů židů
z celé Evropy. Veřejné čtení jmen obětí
holocaustu a stručných osudů žen, dětí
a mužů, kteří byli zavražděni během
druhé světové války kvůli svému židovskému nebo romskému původu, se konalo v Prostějově poprvé.

Michal SOBECKÝ
Nikola FILIPENSKÁ
Den holocaustu a hrdinství je momentem,
kdy si prostřednictvím vzpomínkových
obřadů připomínáme památku obětí holocaustu. Hlavní ideou akce bylo šířit povědomí o holocaustu a zároveň ukázat krajní
důsledky projevů rasismu, ke kterým vedla
nacistická politika netolerance a nenávisti.

Za každým transportním číslem se schovává nejen jméno a tvář, ale i její životní
příběh.
Prostějovu holocaust zanechal po válce velké rány. Žily zde necelé tři tisíce židů, kteří
tvořili asi desetinu obyvatel města. Zpět
domů se jich z koncentračních táborů vrátil jen zlomek. „Věřím, že se z dneška stane
tradice. Kdo je připomenut, není zapomenut,“ slíbil publiku před muzeem, kde čtení
probíhalo, předseda spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr.
Mezi oběťmi holocaustu se našel i jeden
příběh prostějovské rodiny Schapovy.
„Rodina se přistěhovala do Prostějova
v září 1921 z Tovačova. Otec Ludvík Schap
působil jako tajemník ŽNO, židovského
náboženství a správce židovského chudobince v ulici Sádky. Věnoval se také historii, o čemž svědčí dva jeho články z dějin
prostějovských židů – o Chatamu Soferovi a o židovských náhrobcích. Rodina
bydlela v domě židovské obce v Hradební
ulici č. 23. Ludvík Schap byl od listopadu
1941 hospitalizován v nemocnici v Moravské Ostravě. Odtud jej v červnu 1943
transportovali do Terezína, kde v lednu

(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾

1945 zemřel. Jeho manželka Hermína byla
v Terezíně osvobozena. Vychovali spolu
devět dětí,” započal vypravěč jeden z příběhů. „Nejstarší syn Max žil s manželkou
Olgou a dětmi Pavlem a Martou v jižních
Čechách. Transportem z Třebíče byli posláni v květnu 1942 do Lubinu a zavražděni. Zubní lékař Felix bydlel v Hodoníně.
V lednu 1943 byl transportován s manželkou do Terezína a odtud do Osvětimi. Jeho
ženu zavraždili, Felix přežil a po válce pracoval v Praze,“ pokračoval s příběhem rodiny Schapovy. Další sourozenci měli vesměs
stejné osudy.
Do čtení se zapojili zejména pracovníci
muzea, přidali se také například ředitelé
Cyrilometodějského gymnázia nebo městské knihovny. „Během čtení bychom měli
stihnout šest stovek jmen. Nestihneme tak
ani připomenout všechny,“ konstatovala ředitelka muzea Soňa Provazová. Židovskou
historii města se chystá muzeum připomenout i jinak. „Proběhla už výstava Děvčata
z pokoje 28. Chceme také upravit a rozšířit
expozice k životu židů ve městě. Prostory
Špalíčku jsou pro to jako dělané,“ prozradila ředitelka.
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Bude čas na romantiku, lásku i utužování dosavadních přátelských
vztahů. Bodejť by také ne, když májové dny jsou už doslova za dveřmi
a přichází lásky čas. Většina Prostějovanů se také dostane do situace,
kdy začne uvažovat i nad změnou partnerů.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Obrátí se na vás blízký přítel a požádá
o radu nebo rovnou bezprostřední
pomoc. V každém případě se vám
svěří se svojí tíživou finanční situací.
Pokud to bude ve vašich silách, pomozte mu. Vrátí se vám to.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Při tom nejdůležitějším rozhodnutí pořád přešlapujete na místě a není možné z vás
dostat kloudného slova. Ujasněte si,
co vlastně od života chcete a ještě
tento týden vyslovte konečné slovo.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Na
svém pracovišti přivítáte nového
kolegu či kolegyni. Hned od začátku se vám na této osobě bude zdát
něco podivného a nebudete jí důvěřovat. Brzy ale zjistíte, že vás k ní
táhne něco skoro nadpřirozeného.
RACI – 22. 6. až 22. 7. V rozletu
vás hodně přibrzdí vědomí, že vás
čekají nesmírně náročná jednání na
úřadech. Tato záležitost vám natolik
zhorší náladu, že po celý týden budete nerudní a jen těžko se s někým
snesete.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Hodně plánujete, ale splnit si dokážete jen pouhý
zlomek svých cílů. Býváte tak často
zklamaní, k čemuž dojde i v následujících dnech. Nesplní se vám totiž
především očekávání, která vkládáte do partnera.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Budete se
zbytečně nervovat kvůli prkotinám,
které jsou navíc tak bezvýznamné,
že ani nestojí za řeč. Vy jste však
puntičkáři, takže se nyní budete
rozčilovat i kvůli tomu, že vám třeba
ujede autobus.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Jen velice neradi zůstáváte ve městě, pokud
nemusíte. Teď se právě probouzí příroda, takže okamžitě vyrazíte pryč
a zároveň se vám enormně zvedne
nálada. Bude radost se s vámi přátelit.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Nekopejte kolem sebe ve chvíli, kdy
se vám nepodaří splnit úkol daný
nadřízenými. Nikdo jiný kromě vás
za to nemůže, zpytujte svědomí jen
sami v sobě. Požádejte o radu druhé, jak na to dál.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
S vámi bude během těchto dní těžké vyjít po dobrém. Máte rozmrzelou náladu kvůli problémům v rodině a vše přenesete i do pracovního
prostředí. Kolegové se vám budu
raději vyhýbat.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Dostanete pracovní nabídku,
která se jen tak neodmítá. Zádrhel
bude v tom, že kvůli rapidně vyššímu platu se budete muset stěhovat
do jiného města. Ale proč ne? Změna přinese ovoce.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. S partnerem si nějak přestáváte rozumět,
ale stále vás k sobě něco poutá. Zkuste si velice podrobně rozebrat svůj
dosavadní vztah a hledejte jen samá
pozitiva. A na ta holt musíte navázat.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. S blížícím
se měsícem lásky se vám začnou
notně zapalovat lýtka. Pokud máte
už vážný vztah a přemýšlíte o nevěře, dostanete se do výrazných
problémů. Už jen tím, že vyhození
z kopýtka nezůstane utajeno!

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: MASO
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev

Veškeré poživatelné části těl živočichů, které si lidé určili pro svou výživu, patří k pravidelné náplni jídelníčku drtivé většiny domácností
po celém světě. Prostějované nejsou výjimkou, tudíž je dobré vědět, že
nejlevnější kuřecí stehenní řízek, hovězí kostky na guláš a vepřovou
kýtu bez kosti či na řízky zakoupíte shodně v Penny marketu. Pro
chlazené kuře se vypravte do Albertu a vepřovou plec mělněnou nabíPřejeme dobrou chuť!
zí nejvýhodněji Kaufland.
Průzkum byl proveden ve čtvrtek 2. května
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OD 6. DO 12. 5. 2019
Ɣ 8. května je státní svátek a hvězdárna je zavřená.
Ɣ PŘEDNÁŠKA: Bc. Petr Horálek „KDYBY FOTOGRAFIE MOHLY VYPRÁVĚT“ je ve čtvrtek v 18:00
hodin. Vstupné 40 Kč.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Ve fotosféře lze pozorovat
jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Astronomický
dalekohled zaměříme na dvojhvězdy, hvězdokupy i cizí galaxie. Koncem týdne začne být též pozorovatelný srpek
Měsíce, na kterém si budeme moci všimnout spousty kráterů i dalších podrobností. Vstupné 40 Kč.
Ɣ Výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech akcí.
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Sdružení automobilového
průmyslu přináší tradiční
přehled o výrobě a odbytu
vozidel za období od 1. ledna
do 31. března 2019.
Vyrobeno bylo celkem 370 616
ks silničních vozidel. I přes mírný kvartální pokles produkce
(-3,5 %) zaznamenali tuzemští
finální výrobci nárůst ve třech
ze čtyř sledovaných kategorií.
Výrazný růst produkce registroval zejména tradiční domácí
výrobce motocyklů JAWA. Pozitivně se ale vyvíjí také výroba
i prodej autobusů. Celkově je
přitom letošní březen historicky
druhým nejúspěšnějším z hlediska produkce, když byl evidován meziroční nárůst o 4,4 %.
Celkem bylo za první tři měsíce letošního roku vyrobeno
celkem 363 052 osobních automobilů. To je o 3,8 % méně než
v prvním čtvrtletí roku 2018,
ale vzhledem k tomu, že příčiny
tohoto zpomalení se zdají mít
krátkodobý charakter, ve druhém pololetí 2019 můžeme
očekávat obrat k lepšímu.
Ve srovnání se stejným obdo-

bím v roce 2018 se nejvíce dařilo kolínské TPCA s růstem výroby i exportu shodně o 4,7 %
a nárůstem tuzemských prodejů dokonce o více než 18 %.
Společnost TPCA vyrobila celkem 58 772 vozidel. Společnost
ŠKODA Auto vyrobila v prvním kvartálu 231 280 vozidel,
z nichž na vývoz jich putovalo
přes 90 %. Nošovický Hyundai
ve sledovaném období vyrobil
73 000 vozidel.
I přes menší pokles ve srovnání
s prvním čtvrtletím předchozího roku se výrobcům dařilo od
začátku nového roku postupně
zvyšovat objem výroby i prodejů. V březnu bylo vyrobeno
celkem 131 155 vozů, což znamená o 12,5 % více než v únoru, a dokonce o 13,8 % více než
v lednu.
Výroba autobusů, motocyklů,
přívěsů a návěsů mírně vzrostla.
Bohdan Wojnar, prezident AutoSAP, je v hodnocení výsledků
optimistický: „Ačkoliv meziroční
srovnání prvního čtvrtletí nevyznívá pro domácí produkci vozidel pozitivně, v prvních měsících

tohoto roku můžeme pozorovat
nárůst výroby ve všech kategoriích
mimo osobní vozidla. Nakonec
i celková letošní březnová výroba
překonala při stejném počtu pracovních dnů tu loňskou o více než
4 % a historicky je druhou nejúspěšnější. Výrobcům se tak nadále
daří v produkci i v odbytu v ČR
i v zahraničí. To je dobrou zprávou
nejen pro podniky působící v automobilovém výrobním řetězci v ČR.
Pokud se na druhé straně nepodaří
ve spolupráci s vládou a ostatními
partnery zachytit nové trendy spočívající v nástupu alternativních
pohonů, digitalizace či autonomního řízení, ohrozí to budoucí výkonnost tuzemského průmyslu, a tudíž
i celé české ekonomiky.
Zdroj: Tisková zpráva HK ČR
– redakčně kráceno
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 a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Dne: 20. 5. 2019 od 7:30 do 11:30 Dne: 22. 5. 2019 od 7:30 do 12:30
hodin.
hodin.
Vypnutá oblast: bytový dům Kos- Vypnutá oblast: Švehlova střední
telecká ul. č. 17 + řadové garáže, J. B. škola polytechnická - areál na Určické
Pecky č. 14, parc. č. 589/3 (Pozemstav ul.
PV, a.s.)
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Dne: 22. 5. 2019 od 12:00 do 14:00
Dne: 20. 5. 2019 od 12:00 do 14:30 hodin.
hodin.
Vypnutá oblast: Tomi - Remont a.s.,
Vypnutá oblast: Stavební podnik areál ul. Hybešova.
Prostějov s.r.o., Joštovo nám. 1. Odbě- Obec: Prostějov
ratelská TS JATKY (č. 300124).
Dne: 22. 5. 2019 od 14:00 do 17:00
Obec: Prostějov
hodin.
Dne: 20. 5. 2019 od 12:00 do 14:30 Vypnutá oblast: Domov důchodců
hodin.
Prostějov, Nerudova 70.
Vypnutá oblast: restaurace KFC, Obec: Vrbátky
Konečná 4.
Dne: 23. 5. 2019 od 7:30 do 15:00
Obec: Ivaň
hodin.
Dne: 21. 5. 2019 od 7:30 do 15:30 Vypnutá oblast: oboustranně ulice
hodin.
od č. 45 a 115 po konec obce s č. 279
Vypnutá oblast: č. p. 129, 157, 182 - a 103, dále č. 112, 202,203, 285, 181,
190, 192, 199.
141, 144 a parc. K/255/2.
Obec: Držovice
Obec: Smržice
Dne: 22. 5. 2019 od 7:30 do 16:00 Dne: 23. 5. 2019 od 7:30 do 14:30
hodin.
hodin.
Vypnutá oblast: celá obec Držovice Vypnutá oblast: část obce Smržice
vč. podnikatelských subjektů, Galva s ulicemi Blíšťka vč. objektu Mor. vos.r.o, Nekr s.r.o, mýtné brány, vysílače dárenská, a.s. a ul. s nov. RD za objekatd. - mimo Nature s.r.o., Makovec a.s., ul. tem drůbežárny, Družstevní, Trávníky
Svadůvky, část ul. Olomoucká od ul. Sva- vč. ul. sm. ke kostelu, J. Kotka (mimo
důvky po ul. Smržická, Anenská a dále č. 1 - 9), Podhájí č. 2 - 10 + 625, Za
část od ul. Olomoucká sm. Smržice.
Farskou, Příční (mimo řadovky od č.
Obec: Prostějov
512 po č.507 + 454), Gegřice, Dr. OnDne: 22. 5. 2019 od 7:30 do 16:00 droucha, Za Kovárnou, Ve Stežkách,
hodin.
Jižní, fa. Laski, s.r.o, FVE, ZD a objekt
Vypnutá oblast: Prostějov - ul. Ko- drůbežárny.
těrova vč. lokality novostaveb, Hybe- Obec: Držovice
šova, J. Kuchaře, nám. Odboje č. 6 a 7, Dne: 23. 5. 2019 od 7:30 do 14:30
Barákova č. 51 a 53, garáže Močidýlka. hodin.

rekonstrukcí, oprav, údržbových
Vypnutá oblast: část obce Držovice
s ulicemi: Smržická, Levandulová,
Šípková, Jasmínová vč. chat, Svadůvky,
Anenská, Smržická, ul. Olomoucká
oboustranně od ul. Svadůvky po konec sm. Olšany vč. ČS PHM, restaurace, stolařství Přikryl a fa. Kouřil, Lomená č. 450.
Obec: Prostějov
Dne: 23. 5. 2019 od 7:30 do 15:00
hodin.
Vypnutá oblast: Kostelecká č. 50, 52,
54 (autobazar, autoškola).
Obec: Prostějov
Dne: 24. 5. 2019 od 7:30 do 11:00
hodin.
Vypnutá oblast: levá strana ul.
Kostelecká - od č. 9, 11, 13, 15 (bytové domy) po č. 45 (KOOS s.r.o),
včetně celého areálu č. 23 (areál Moragro a.s.), č. 33, 35, 37, 39, kotelny
DS, obchodu, stavebnin, areálu firem za stavebninami, pravá strana
ul. Kostelecká od č. 16 po č. 30, dále
ul. J.B. Pecky - část za pekárnou vč.
Metalšrotu Tlumačov a.s., dále č.
28 na ul. Krapkova - Elektro, celá ul.
Palečkova, pravá strana ul. Pod Kosířem od č. 25 po ul. Hanačka vč. MŠ.
Obec: Prostějov
Dne: 24. 5. 2019 od 12:00 do 14:30
hodin.
Vypnutá oblast: fa. Globe Servis CZ
s.r.o., Za Olomouckou 116.
Obec: Prostějov
Dne: 24. 5. 2019 od 12:00 do 14:00
hodin.
Vypnutá oblast: prodejna Kaufland,
Olomoucká ul.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH
úterý 7. května: Komenského – cyklostezka, Komenského, nám. T. G. Masaryka, Dukelská brána, Křižkovského, Lutinovova, Filipcovo nám., nám. Sv. Čecha, Demelova, Hradební, Kostelní, Úprkova, Koželuhova, Křížkovského, Křížkovského parkoviště, Šerhovní (Školní - Dukelská brána)
čtvrtek 9. května: Újezd – komunikace SSOK, Újezd - O2 – okruh, nám. E. Husserla, nám. E. Husserla – parkoviště, Sušilova, Sádky, Sádky cyklostezka
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CELÝ PROSTĚJOV OPĚT ZAPLAVUJÍ ZÁHONY KVĚTIN RYCHLÝ
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„I nadále budu podporovat jejich výsadbu ve městě,“
ujišťuje náměstkyně primátora Milada Sokolová
PROSTĚJOV Už od roku 2013 zaplavují Prostějov záhony tulipánů, narcisů, krokusů a dalších cibulovin, které jsou vysazovány
na nejrůznějších místech podél silnic, chodníků nebo v parcích
uprostřed travnatých ploch. Do té doby hrály ulice i zapadlá zákoutí pouze šedivými odstíny, lidé v nich byli zvyklí na veřejnou
zeleň jen v podobě stromů či trávníků. Právě před oněmi šesti
lety ovšem na radnici přišla tehdejší náměstkyně primátorky
Ivana Hemerková s neobyčejným nápadem. A ten se v současnosti připravuje nejen udržet, ale i nadále rozvíjet současná náměstkyně primátora pro životní prostředí Milada Sokolová.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Přestože výsadbě růží, tulipánů, narcisek, krokusů, či dokonce skalniček
nebyli konšelé, a to hlavně muži,
zprvu příliš nakloněni, voňavý projekt dnes nese své ovoce. „Každou
vysazenou kytičku jsem si doslova
vybrečela. Někteří z mých kolegů
této výzdobě nakloněni vůbec nebyli,“ vzpomíná dnes na rané začátky
výsadby květin v Prostějově tehdejší
náměstkyně Ivana Hemerková (PéVéčko).
Od roku 2013 tak vznikají rozkvetlé
záhony, středové ostrůvky rondelů
a další místa, na kterých nejen místní
obyvatelé mohou obdivovat krásu
květin. „Před několika lety jsem navštívila celosvětovou výstavu zeleně
v Hamburku. A právě tam jsem sle-

dovala nejrůznější ukázky toho, jak
je možné zajímavě a moderně osadit ulice města či jejich náměstí. Získala jsem si prvotní informace a také
nápady, které jsem hodlala aplikovat
na prostějovské poměry,“ připomíná
ještě zrod myšlenky.
A dnes? Jak Prostějované právě
v těchto dnech mohou sledovat,
ve městě se v různých lokalitách
objevují rozkvetlé květiny znovu!
„Okrašlování Prostějova vnímám
velmi pozitivně. Velmi kvituji rozhodnutí bývalé náměstkyně Hemerkové, a i nadále budu podporovat
výsadbu cibulovin a ostatních květin
ve městě,“ ujišťuje současná náměstkyně pro životní prostředí Milada
Sokolová (ODS a Nezávislé osobnosti města Prostějova).
První rozkvetlé tulipány a další květinky se už ve městě objevily. Večerník tedy zajímalo, zda existuje
nějaký přesný plán, kde všude budou vysazovány. „První cibuloviny,
které letos z jara ve městě nakvétají,

jsou krokusy v Kolářových sadech,
u hlavního nádraží v Janáčkově ulici,
v Brněnské ulici před hřbitovem a na
dalších místech. Následně rozkvetou
žluté a bíle narcisy a na závěr teprve
nakvétají barevné tulipány,“ prozradila Sokolová. „Strojní výsadba cibulovin začala na podzim v roce 2015
v lokalitách Kolářových sadů podél
březové cesty, dále ve Smetanových
sadech, v ulicích Brněnská, Újezd
a na křižovatce Olomoucké, Vápenice a Svatoplukovy ulice. Vysadilo
se celkem 87 600 kusů cibulovin na
plochu 880 metrů čtverečních. Na
podzim v roce 2016 se pokračovalo
a sázelo v lokalitách Pernštýnského náměstí, na sídlišti Hloučela za
Penny marketem, podél mlýnského náhonu v Kolářových sadech,
u kostela ve Vrahovicích, u hlavního nádraží v Janáčkově ulici a dále
v ulicích Jungmannova, Plumlovská,
Olomoucká a na náměstí E. Husserla. S další výsadbou se pokračovalo
v roce 2017 v ulici Školní, ve Smetanových sadech, u hřbitova v Brněnské ulici a třeba také v Okružní ulici,“
vypočítala náměstkyně prostějovského primátora.
Jenže, vloni se však s výsadbou
okrasných pásů v Prostějově přestalo... „Není nutné, aby se každý rok
prováděla výsadba cibulovin. Finanční prostředky určené na obnovu zeleně byly vynaloženy na jinou vhodnou
výsadbu zeleně, například výsadbu
ovocných stromů podél polních

Omezení na „Sušilce“
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cest na katastrálním území Krasic,
Čechovic a Domamyslic,“ vysvětlila
přestávku Milada Sokolová. Letos se
už ale strojní výsadba cibulovin a vůbec rozšíření květinových pásů do
Prostějova vrací! „Máme vytipované
další nové lokality pro strojní výsadbu cibulovin, která se bude realizovat
na podzim. Jakmile budou odsouhlaseny odborným pracovníkem z firmy
pro výsadbu cibulovin, začneme se
domlouvat na druhovém složení záhonů. Dále byly zahájeny přípravy záhonů pro letničkové směsi z přímých
výsevů, které ve městě vysazujeme již
čtvrtým rokem,“ potvrdila náměstkyně prostějovského primátora.
V průběhu posledních let však
docházelo i k případům, kdy lidé

880

2015

1 200

2016
460

2017
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celkové náklady
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1 344 645
kvetoucí cibuloviny trhali a odnášeli si je domů! „Nemám žádné
informace, že by docházelo k masivnímu trhání kvetoucích cibulovin.
Pokud si někdo pro potěchu utrhne,
a to ať už tulipán, nebo narcis, nemyslím si, že by se dopustil nějakého
prohřešku, tím ale nechci nabádat
k trhání květin. Květiny ve městě
slouží po potěchu a radost všem,“
konstatovala na toto téma Milada
Sokolová.

V neděli dopoledne seženete
na nádraží občerstvení jen z automatu
PROSTĚJOV Někde to funguje,
ale v Prostějově ne. Pokud si myslíte, že na hlavním nádraží seženete občerstvení do vlaků v kterýkoliv den a hodinu, pak se mýlíte.
V některou dobu se to totiž zdejším provozovatelům prostě nevyplatí a proto mají raději zavřeno.
Jsou tak časové horizonty, kdy si
na nádraží nic nekoupíte...

zjistili jsme

Martin ZAORAL
Na celou situaci upozornil redakci
Večerníku jeden z našich čtenářů.
„O víkendu na prostějovském nádraží chcípl pes. Nedá se tu sehnat
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Opilý řidič srazil chodkyni
PROSTĚJOV Minulý čtvrtek 2.
května před sedmou hodinou došlo
na přechodu pro chodce v Dolní
ulici k dopravní nehodě dodávky
a chodce. Poté, co šofér srazil a zranil mladou ženu, mu policisté dokázali požití alkoholu před jízdou!
„Třicetiletý řidič automobilu značky
Peugeot podle dosavadního šetření
neumožnil dvacetileté chodkyni bezpečné přejití a z dosud přesně nezjištěných příčin došlo k jejímu sražení.
Při tom žena utrpěla lehké zranění.
Ke zranění dalších osob ani ke škodě na majetku nedošlo,“ konstatoval
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov. „Alkohol u chodkyně policisté na místě vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. U řidiče decho-
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vými zkouškami změřili hodnoty
0,39 a 0,38 promile alkoholu v dechu,“ přidal.
Pro své selhání je nyní řidič podezřelý
z přestupků podle zákona o silničním
provozu, za což mu v případě prokázání viny hrozí pokuta až do výše 20

000 korun a zákaz činnosti na dobu od
šesti měsíců do jednoho roku. „Další
jízdu policisté muži zakázali a na místě
zadrželi jeho řidičský průkaz. Přesné
příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“
doplnil Kořínek.
(mik)

žádné občerstvení. Přitom v sousední Olomouci je situace úplně
jiná a nejen tam. Proč jsme tady
zase sto let za opicemi?,“ ptá se Pavel Koutný.
Prostějovské hlavní nádraží vlastní
Správa železniční a dopravní cesty
(SŽDC), která prostory pronajímá jednotlivým provozovatelům.
Obrátili jsme se tedy na tuto organizaci s dotazem, jak se situace
má a zda se otvírací doba obchodů
s občerstvením neprodlouží. „Otevírací doba má vazbu na frekvenci
cestujících na dané železniční stanici v jednotlivých dnech v týdnu.

Při výběru smluvních partnerů
není přímo stanovena, vycházíme
z předpokladu, že poskytovatel si
sám vyhodnotí optimální dobu,
kdy bude tyto služby poskytovat,“
vyjádřil se obecně tiskový mluvčí
SŽDC Marek Illiaš s tím, že konkrétně na prostějovském nádraží
je o víkendu od 12:00 do 18.00
hodin otevřena prodejna Relay.
„Dále jsou ve vestibulu umístěny
dva nápojové automaty a jeden
potravinový, ve kterých si lidé mohou zajistit občerstvení v případě,
že ostatní provozovny mají zavřeno,“ dodal Iliaš.

Prostějov (mik) – V první polovině května budou zahájeny stavební
práce na rekonstrukci silniční komunikace a chodníků v Sušilově
ulici. „Realizovány budou na základě vydaného povolení tak, aby byla
omezení pro zdejší obyvatele co
nejmenší. Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak
příjezd, tak i přístup k jednotlivým
nemovitostem na páteřní komunikaci, tak i na místních komunikacích dotčených stavbou. Po celou
stavbu bude zakázáno parkovat
v prostoru rekonstruované komunikace. Po dohodě se stavební firmou,
pokud to stavební práce umožní,
bude možné stavbou projet,“ upozorňuje Antonín Zajíček, vedoucí
odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.

Nové znaèení pro IZS
Prostějov (red) – Vedení magistrátu připravilo nové speciální označení sloupů veřejného osvětlení.
Prostějov se řadí mezi další města
v zemi, která takto poskytnou data
složkám IZS pro přesnější lokalizaci míst dopravních nehod či
požárů. Zcela nedávno byla v Prostějově dokončena instalace mapového podkladu se sloupy veřejného
osvětlení do databáze operačního
střediska Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje, krajského ředitelství Olomouc. „V Prostějově máme nyní všechny sloupy veřejného osvětlení a světelné
signalizace na křižovatkách, což je
zhruba 4 500 kusů, fyzicky označeny kovovým štítkem s číslem sloupu. Číselné značení sloupů s jejich
přesnou polohou je zaneseno do
mapového podkladu Marushka.
Identifikační číslo slouží jednak
k evidenci veřejného osvětlení, ale
také k evidenci oprav v návaznosti
na fakturaci a kontrolu provedených prací,“ uvedl první náměstek
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Mapový podklad s identifikačními
čísly sloupů veřejného osvětlení
mohou nyní využívat složky IZS
pro snadnou, přesnou a rychlou
lokalizaci například místa dopravní
nehody, zásahu záchranné služby,
požáru a podobně. „V případě vyžadujícím zásah složek IZS bude
stačit, aby volající na lince 112 nahlásil označení nejbližšího sloupu
veřejného osvětlení. Nebude tedy
muset zjišťovat název ulice nebo
zdlouhavě vysvětlovat, kde přesně
se nachází. Tuto možnost mohou
využívat především turisté nebo návštěvníci města, kteří neznají názvy
ulic,“ uzavřel náměstek Pospíšil.

Sluníčko oslepilo řidičku,

která srazila chodce

PROSTĚJOV Předminulý pátek
byl na rondelu v Plumlovské ulici
sražen chodec osobním vozidlem.
Jeho řidička pak policistům tvrdila, že byla oslepena sluncem
a muže přecházejícího vozovku
neviděla.
„V pátek šestadvacátého dubna o půl
sedmé došlo na přechodu pro chodce v Plumlovské ulici, konkrétně
u okružní křižovatky s ulicemi Josefa
Lady a Anglickou, k dopravní nehodě osobního automobilu s chodcem.
Sedmačtyřicetiletá řidička Audi
podle svých slov chodce přehlédla,
protože byla oslněna sluncem. Při
střetu s levou přední částí automobilu utrpěl devětatřicetiletý chodec
lehké zranění,“ popsal František Ko-
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řínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 5 000
korun. „Alkohol u obou účastníků

nehody policisté na místě vyloučili
provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti i míra
zavinění nehody jsou předmětem
dalšího šetření,“ dodal Kořínek.
(mik)
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Zájem o technické obory

Život jde dál jak tiché řeky proud, jen
bolest zůstává a nedá zapomenout.

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal.

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

Dne 10. května 2019
vzpomeneme 5. smutné výročí,
co navždy odešel nedobrovolně
a předčasně
pan Miroslav CHYTIL
ze Stařechovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s dětmi,
rodina a kamarádi.

Dnes, tj. 6. května 2019
vzpomínáme 1. smutné výročí
od chvíle, co nás navždy opustila
paní Ludmila NOVÁKOVÁ
z Doloplaz.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel, synové, rodiče a bratr.

na Střední průmyslové škole strojnické Olomouc
roste, zahájení výuky od 1. 9. 2019 v nových prostorách
OLOMOUC  ĚƽǀŽĚƵ ǌǀǉƓĞŶĠŚŽ
ǌĄũŵƵŽƐƚƵĚŝƵŵǌĂŚĄũŝůĂ^ƚƎĞĚŶş
ƉƌƽŵǇƐůŽǀĄƓŬŽůĂƐƚƌŽũŶŝĐŬĄKůŽͲ
ŵŽƵĐǀďƎĞǌŶƵϮϬϭϳēƚǇƎƉŽĚůĂǎŶş
ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀŽƵ ƉƎşƐƚĂǀďƵ͕ ŬƚĞƌĄ
ŶĂǀǉƓş ŬĂƉĂĐŝƚƵ ƓŬŽůǇ Ž ŬŵĞŶŽͲ
ǀĠ Ă ƐƉĞĐŝĄůŶş ƵēĞďŶǇ͕ ŬĂďŝŶĞƚǇ
ƉĞĚĂŐŽŐƽ Ă ŚǇŐŝĞŶŝĐŬĄ ǌĂƎşǌĞŶş
ŝƉƌŽŝŵŽďŝůŶşŽƐŽďǇ͘WƎşƐƚĂǀďĂũĞ
ŶǇŶşǀĞĨĄǌŝĚŽŬŽŶēĞŶşĂũŝǎŽĚϭ͘
ǌĄƎş ϮϬϭϵ ďƵĚĞ ƐƚƵĚĞŶƚƽŵ ǌƉƎşͲ
ƐƚƵƉŶĢŶĂ Ŭ ƵǎşǀĄŶş͘ aŬŽůĂ ŶĂďşǌş
ǀ ŶŽǀĠŵ ƓŬŽůŶşŵ ƌŽĐĞ ƚƎŝ ƚƎşĚǇ
ŽďŽƌƵ^ƚƌŽũşƌĞŶƐƚǀşƐĞǌĂŵĢƎĞŶşŵ
ŶĂ ƉŽēşƚĂēŽǀŽƵ ƉŽĚƉŽƌƵ ŬŽŶͲ
ƐƚƌƵŽǀĄŶş͕ ƉŽēşƚĂēŽǀŽƵ ƉŽĚƉŽƌƵ
ǀǉƌŽďǇ͕ŵĞĐŚĂƚƌŽŶŝŬƵĂũĞĚŶƵƚƎşͲ
ĚƵŽďŽƌƵƉƌĂĐŽǀĄŶşƵƐŶş͕ƉůĂƐƚƽ
ĂƉƌǇǎĞƐĞǌĂŵĢƎĞŶşŵŶĂǌƉƌĂĐŽͲ
ǀĄŶş ƉůĂƐƚƽ͕ Ž ũĞŚŽǎ ĂďƐŽůǀĞŶƚǇ
ũĞ ŶĞũĞŶ ǀ ƌĞŐŝŽŶĄůŶşĐŚ ĨŝƌŵĄĐŚ
ǀĞůŬĄƉŽƉƚĄǀŬĂ͘
EŽǀĢ ŶĂďşǌĞŶǉ ŽďŽƌ ^ƚƌŽũşƌĞŶƐƚǀş
ƐĞ ǌĂŵĢƎĞŶşŵ ŶĂ ŵĞĐŚĂƚƌŽŶŝŬƵ
ƵŵŽǎŸƵũĞ ǌǀůĄĚŶƵƚş ŝ ĚĂůƓşĐŚ ŶĞͲ
ǌďǇƚŶǉĐŚƉŽǌŶĂƚŬƽǀĞƐƚƌŽũşƌĞŶƐƚǀş
ǀ ŶĂǀĂǌƵũşĐşĐŚ ŽĚǀĢƚǀşĐŚ ĞůĞŬƚƌŽͲ
ƚĞĐŚŶŝŬĂ͕ ŬǇďĞƌŶĞƚŝŬĂ Ă ƌŽďŽƚŝŬĂ͘
ďƐŽůǀĞŶƚŝŽǀůĄĚĂũşǀƉƌĂǆŝĂƉůŝŬĂēͲ
Ŷş ƉƌŽŐƌĂŵǇ  Ă D ƵƌēĞŶĠ
ƉƌŽŽďůĂƐƚƐƚƌŽũşƌĞŶƐƚǀşĂƌŽďŽƚŝŬǇ͘

aŬŽůĂ ĐŚĐĞ ƵŵŽǎŶŝƚ ƌĞͲ
ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐŝ ŝ ƚĢůĞƐŶĢ ƉŽƐƚŝǎĞŶǉŵ
ƐƉŽůƵŽďēĂŶƽŵ͕ Ă ƚşŵ ŶĂƉŽŵĄͲ
ŚĂƚ ũĞũŝĐŚ ǀƓĞƐƚƌĂŶŶĠ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝ͘
ĞǌďĂƌŝĠƌŽǀǉ ǀƐƚƵƉ ĚŽ ŽďũĞŬƚƵ
ĂǌƉƎşƐƚƵƉŶĢŶşǀƓĞĐŚƉŽĚůĂǎşƉŽͲ
ŵŽĐş ǀǉƚĂŚƵ ƐƉůŸƵũş ŶĞũǀǇƓƓş ŶĄͲ
ƌŽŬǇŶĂƷƌŽǀĞŸĂŬǀĂůŝƚƵƉƌŽƐƚƎĞĚş
ƉƌŽ ƐƚƵĚĞŶƚǇ Ă ƵŵŽǎŶş ƐƚƵĚŝƵŵ
ŽƐŽďĄŵ Ɛ ŽŵĞǌĞŶŽƵ ŵŽǎŶŽƐƚş

ƉŽŚǇďƵĂŽƌŝĞŶƚĂĐĞ͘aŬŽůĂƉƌŽƓůĂ
ŶĄƌŽēŶŽƵĂǌĚĂƎŝůŽƵƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐş͘
ĄŬƽŵ ƐůŽƵǎş ŵŽĚĞƌŶĢ ǀǇďĂǀĞͲ
ŶĠ ƉƌŽƐƚŽƌǇ ƵēĞďĞŶ͕ ƓĂƚĞŶ͕ ƓŬŽůͲ
ŶşĐŚ ĚşůĞŶ Ă ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ ǌĂƎşǌĞŶş͘
ŶĂēŶĄēĄƐƚǀǉƵŬǇũĞǀĞĚĞŶĂƉŽͲ
ŵŽĐş ǀǉƉŽēĞƚŶş ƚĞĐŚŶŝŬǇ ǀ 
ƐǇƐƚĠŵƵ Ă ŶĂ ƉƌĂĐŽǀŝƓƚşĐŚ ĨŝƌĞŵ
ǀ KůŽŵŽƵĐŬĠŵ ŬƌĂũŝ ƉŽĚ ĚŽŚůĞͲ
ĚĞŵ ŽĚďŽƌŶşŬƽ ǌ ƉƌĂǆĞ͘ aŬŽůĂ
ǌĂǌŶĂŵĞŶĄǀĄ ƷƐƉĢĐŚǇ ǀ ĐĞůŽƌĞͲ
ƉƵďůŝŬŽǀǉĐŚ ƐƚƌŽũşƌĞŶƐŬǉĐŚ ƐŽƵͲ
ƚĢǎşĐŚ ŶĂƉƎ͘ ƵƚŽĚĞƐŬ ĐĂĚĞŵŝĂ
ĞƐŝŐŶ͕ Ϯ ŬƌĞƐůĞŶş Ă ϯ ŵŽĚĞͲ
ůŽǀĄŶş ŶĞďŽ D ƉƌŽŐƌĂŵŽǀĄŶş
EŽďƌĄďĢĐşĐŚƐƚƌŽũƽ͘sŵĞǌŝŶĄͲ
ƌŽĚŶş ƉƌĞƐƚŝǎŶş ƐŽƵƚĢǎŝ ƵƚŽĚĞƐŬ
ĐĂĚĞŵŝĂ ĞƐŝŐŶ ϮϬϭϴ ƐĞ ƵŵşƐͲ
ƚŝůŝǎĄĐŝ^Wa^ǀŬĂƚĞŐŽƌŝŝϮĂϯ
ŶĂ ϭ͘ ŵşƐƚĢ͕ ǀĞ ϯ ŵŽĚĞůŽǀĄŶş
ƐŽƵƉĞƎŝů Ɛ ŽƐƚĂƚŶşŵŝ ŬŽůĞŐǇ /ŶŐ͘
ĚĂŵaŝƓŬĂĂƐǀǉŵϭ͘ŵşƐƚĞŵǌĞ
ϭϰ ŬŽŶŬƵƌĞŶƚƽ ĚŽŬŽŶĂů ƚĂŬ ƉŽͲ
ŵǇƐůŶǉǀşƚĢǌŶǉŚĂƚƚƌŝĐŬƉƌŽƓŬŽůƵ͕
ŬƚĞƌĄƐĞƚşŵƚŽǀǉƐůĞĚŬĞŵǌĂƉƐĂůĂ
ĚŽŚŝƐƚŽƌŝĞƚĠƚŽƉƌĞƐƚŝǎŶşƐŽƵƚĢǎĞ͘
 ǀşĐĞ ŶĞǎ ƚƎŝĐĞƚŝ ǌƷēĂƐƚŶĢŶǉĐŚ
ƓŬŽůǌĞƐŬĠĂ^ůŽǀĞŶƐŬĠƌĞƉƵďůŝͲ
ŬǇďǇůĂ^ƚƎĞĚŶşƉƌƽŵǇƐůŽǀĄƓŬŽůĂ
ƐƚƌŽũŶŝĐŬĄKůŽŵŽƵĐŬůĂƐŝĨŝŬŽǀĄŶĂ
ŶĂϭ͘ŵşƐƚĢ͘:ĞĚŶĄƐĞŽŽďƌŽǀƐŬǉ
ƷƐƉĢĐŚ͕ ŬƚĞƌǉ ĚŽŬůĄĚĄ ǀǇƐŽŬŽƵ
ƷƌŽǀĞŸ ǀǉƵŬǇ ŶĂ ƓŬŽůĞ ǀ ĐĞůŽƌĞͲ
ƉƵďůŝŬŽǀĠŵŵĢƎşƚŬƵ͘
s ďƎĞǌŶƵ ϮϬϭϵ ŽƉĢƚ ƉƌŽďĢŚů ǀĞ
ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ Ɛ KůŽŵŽƵĐŬǉŵ ŬƌĂͲ
ũĞŵ͕ ƐƚĂƚƵƚĄƌŶşŵ ŵĢƐƚĞŵ KůŽͲ
ŵŽƵĐ Ă ƉĂƌƚŶĞƌƐŬǉŵŝ ĨŝƌŵĂŵŝ
ǀ ƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚ ^ƚƎĞĚŶş ƉƌƽŵǇƐůŽͲ
ǀĠ ƓŬŽůǇ ƐƚƌŽũŶŝĐŬĠ KůŽŵŽƵĐ ũŝǎ
ϭϮ͘ ƌŽēŶşŬ ƌĞŐŝŽŶĄůŶş ŽĚďŽƌŶĠ

ƐŽƵƚĢǎĞƉƌŽƵēŝƚĞůĞĂǎĄŬǇǀ
ƉƌŽŐƌĂŵĞĐŚ ʹ ŬŽŶƐƚƌƵŽǀĄŶş ǀĞ
ƐƚƌŽũşƌĞŶƐƚǀş͘ aŬŽůĂ ŵĄ ǀ ƐŽƵēĂƐͲ
ŶĠ ĚŽďĢ ƐƚĂƚƵƚ DşƐƚŶşŚŽ ĐĞŶƚƌĂ
ƵǌŶĄǀĄŶş Ă ĐĞůŽǎŝǀŽƚŶşŚŽ ƵēĞŶş
KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽ ŬƌĂũĞ Ă ũĞ ēůĞŶĞŵ
ƐŽĐŝĂĐĞƐƚƎĞĚŶşĐŚƉƌƽŵǇƐůŽǀǉĐŚ
ƓŬŽů ĞƐŬĠ ƌĞƉƵďůŝŬǇ͘ ůĞŶƐƚǀşŵ
ƵƚŽĚĞƐŬ ĐĂĚĞŵŝĂ WƌŽŐƌĂŵƵ
ǌşƐŬĂůĂ ƐƚĂƚƵƚ ƵƚŽĚĞƐŬ ĐĂĚĞͲ
ŵŝĂ WĂƌƚŶĞƌ ƉƌŽ ƐƚƌŽũşƌĞŶƐƚǀş͕
ŬƚĞƌǉ ŐĂƌĂŶƚƵũĞ ǀǇƐŽŬŽƵ ƷƌŽǀĞŸ
ǀǉƵŬǇ  ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝş ŶĂ ƐƚƎĞĚͲ
ŶşĐŚĂǀǇƐŽŬǉĐŚƚĞĐŚŶŝĐŬǇǌĂŵĢͲ
ƎĞŶǉĐŚƓŬŽůĄĐŚ͘KĚƌŽŬƵϮϬϬϴũĞ
^Wa^ ǀĞĚĞŶĂ ũĂŬŽ ĨĂŬƵůƚŶş ƓŬŽůĂ
WĞĚĂŐŽŐŝĐŬĠ ĨĂŬƵůƚǇ hŶŝǀĞƌǌŝƚǇ
WĂůĂĐŬĠŚŽĂĚĄůĞũĞēůĞŶĞŵ^ĞŬĐĞ
ŶĂƉŽĚƉŽƌƵŽĚďŽƌŶĠŚŽǀǌĚĢůĄǀĄͲ
ŶşĂƎĞŵĞƐĞůKŬƌĞƐŶşŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬĠ
ŬŽŵŽƌǇKůŽŵŽƵĐ͘\ĞĚŝƚĞůŬĂƓŬŽůǇ
/ŶŐ͘ DĂƌƚŝŶĂ ĂŚŶĄƓŽǀĄ ŽďĚƌǎĞͲ
ůĂ ǀ ƌŽĐĞ ϮϬϭϲ ĞŶƵ ŶĄŵĢƐƚŬĂ
ŚĞũƚŵĂŶĂKůŽŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũĞǌĂ
ƉŽĚƉŽƌƵƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽǀǌĚĢůĄǀĄŶş͘
sůĞĚŶƵƌŽŬƵϮϬϭϳŽƚĞǀƎĞůĂ^Wa^
ƐǀĄƎĞēƐŬŽƵƓŬŽůƵũĂŬƉƌŽƐƚƵĚĞŶͲ
ƚǇ͕ƚĂŬŝƉƌŽƓŝƌŽŬŽƵǀĞƎĞũŶŽƐƚǌĂ
ƷēĞůĞŵ ǌşƐŬĄŶş ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ Ƶ ǌĄͲ
ŬůĂĚŶşĐŚ ŬƵƌǌƽ ƐǀĂƎŽǀĄŶş͕ ƷƎĞĚͲ
ŶşĐŚ ŬƵƌǌƽ͕ ǌĂƓŬŽůĞŶş Ă ƉƌŽĚůŽƵͲ
ǎĞŶşƉůĂƚŶŽƐƚŝƐƚĄǀĂũşĐşĐŚĚŽŬůĂĚƽ͘
aŬŽůĞŶşĂǌŬŽƵƓŬǇƐǀĄƎĞēƽƉƌŽďşͲ
ŚĂũş ǀ ŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶşŵ ĐĞƌƚŝĨŝŬŽͲ
ǀĂŶĠŵ ƐǇƐƚĠŵƵ E͘ ^ǀĄƎĞēƐŬĄ
ƓŬŽůĂ ŵĄ ĂŬƌĞĚŝƚĂĐŝ ŶĂ  ŵĞƚŽĚǇ
ƐǀĂƎŽǀĄŶş ϭϭϭ͕ ϭϯϱ͕ ϭϰϭ͘ϴ͕ ϯϭϭ
Ă ƚŽ ũĂŬŽ ũĞĚŝŶĄ ^Wa^  ǀ Z ŝ ŶĂ
ƷƌŽǀŶŝ ŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶşĐŚ ƷƎĞĚŶşĐŚ
ŬƵƌǌƽ ĚůĞ  ^E E /^K ϵϲϬϲͲϭ͘
(pr)

Dnes, tj. 6. května 2019
by se dožil 77 roků
pan Jan PALATÝ
z Kostelce na Hané
a 3. srpna 2019
vzpomeneme 3 roky od jeho úmrtí.
Vzpomíná manželka,
synové, vnoučata.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

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

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

Dne 5. května 2019
jsme vzpomenuli 2. smutné
výročí, kdy nás opustil
pan Eduard ONDROVIČ.
S láskou v srdci vzpomíná
rodina.

Dne 10. května 2019
by se dožil 100 let náš milovaný
tatínek a dědeček,
pan Jaroslav KADĚRA
z Hrušky.
S láskou vzpomínají dcery Jarmila
a Marie a syn Milan s rodinami.

<<< www.vecernikpv.cz
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Dne 10. května 2019
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana Břetislava ČERNÉHO
z Vřesovic.
Stále s láskou vzpomíná
manželka s celou rodinou.

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

Dne 5. května 2019
by se dožil 70 let
pan Stanislav ČERNÍČEK
z Klenovic na Hané.
Dne 24. května 2019
uplyne 10 let od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka,
dcery s rodinami a syn
s rodinou.
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volejte 608 960 042

Z NEMOCNICE ...

Den prevence cévní

mozkové příhody
PROSTĚJOV (Lucie Drahošová,
tisková mluvčí společnosti Agel)
Cévní mozkové příhody (CMP)
jsou druhou nejčastější příčinou
úmrtí ve vyspělých zemích. Četnost výskytu onemocnění je v České republice asi 250 příhod na 100
000 obyvatel a rok, což je jedna
z nejvyšších na světě. Nemocnice
Prostějov, člen skupiny AGEL,
připravila proto na 7. května ve
spolupráci s neurologickým oddělením a nutričními terapeuty Den
prevence cévní mozkové příhody
zaměřený na prevenci a osvětu.
Preventivní vyšetření, ale i informace,
jak projevy cévní mozkové příhody
rozpoznat, jak postupovat pokud se
CMP vyskytne a jakou volit správnou
životosprávu, nabídne Den prevence cévní mozkové příhody. Konat
se bude v úterý 7. května od 8:00 do
12:00 hodin ve vstupní hale Nemocnice Prostějov.
„Zájemci mohou průběžně chodit
bez objednání. Zdarma jim nabídneme měření krevního tlaku a pulzu,
vyšetření hladiny krevního cukru, měření tuku i odborné poradenství nutričních specialistů v oblasti správné
výživy. V mezičase pak budou moci
příchozí zhlédnout dokument k problematice cévní mozkové příhody
z pořadu České televize Diagnóza. Na
informačních panelech zájemce seznámíme i s nejmodernější léčebnou
metodou intravenózní trombolýzy

(IVT) a s výsledky našeho Iktového
centra v minulém roce, kdy jsme byli
vyhodnoceni jako jedno z nejlepších
pracovišť v ČR co se týče rychlosti diagnostiky CMP a léčby pomocí IVT,“
řekla Božena Böhmová, vrchní sestra
neurologického oddělení Nemocnice
Prostějov.
Cévní mozková příhoda je hlavní
příčinou trvalé invalidity a druhou
nejčastější příčinou úmrtí v České
republice. Rozpoznat včas toto onemocnění a okamžitě přivolat rychlou
záchrannou službu je nejzásadnější
pro záchranu pacienta. Při přerušení
zásobování mozkové tkáně kyslíkem
každou minutu neodvratně umírají
dva miliony mozkových buněk. Pokud není cévní průtok a přívod kyslíku
do buněk obnoven, je po několika hodinách mozek již nenávratně závažně
poškozen a postižená osoba si pravděpodobně ponese následky do konce
života, přičemž výjimkou nebývá ani
úmrtí.
„Právě rychlá pomoc, aplikace
trombolýzy do čtyř a půl hodiny od
prvních příznaků, hospitalizace na
jednotce intenzivní péče a správný
postup při léčbě mohou velmi často
odvrátit trvalé následky. Proto znalost
prevence a okamžité pomoci v případě vzniku cévní mozkové příhody se
hodí úplně všem. Nikdy nevíte, kdy
nemoc postihne například vaše příbuzné nebo i kolegy v práci,“ doplnila
Božena Böhmová.

Onemocnění se může projevit různými příznaky, závisí na tom, která
část mozku je právě zasažena. Nejčastěji si okolí pacienta všimne poklesu
koutku úst, poruchy řeči, kdy se projevy člověka s mozkovou příhodou
stávají nesrozumitelnými, pacient
nerozumí či nepoužívá správná slova. Dalšími častými příznaky mohou
být ochrnutí či slabost končetin poloviny těla či náhlé poruchy vědomí.
Objevují se i poruchy citlivosti, brnění končetin a obličeje, dvojité vidění,
závratě, zvracení či bolest hlavy bez
zjevné příčiny. I když postiženého
nic nebolí a příznaky mohou třeba
i ustupovat, zdravotníci jednoznačně
radí nepodceňovat situaci a vždy volat záchrannou službu, tedy telefonní
číslo 155.
Cévní mozková příhoda nejčastěji
postihuje osoby starší 65 let, častěji muže. U žen ale naopak bývají
důsledky fatálnější, vlivem vyššího
hormonálního zatížení organismu.
Jen v loňském roce v Nemocnici
Prostějov na neurologickém oddělení a oddělení jednotky intenzivní
péče ošetřili 257 pacientů s tímto
onemocněním, z toho 52 bylo léčeno intravenózní trombolýzou.
O preventivní akci Dne prevence
cévní mozkové příhody měli lidé
zájem i v loňském roce. Například
jen možnosti preventivního vyšetření během jednoho dne využilo
214 návštěvníků.

Dne 9. května 2019
vzpomeneme nedožité
70. narozeniny
pana Vítězslava ŠVESTKY
z Plumlova.
Tichou vzpomínku věnuje
manželka a dcery s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jarmila Vinklerová 1927
Prostějov
Jitka Rozsívalová 1946
Bílovice
Marie Kempná 1932
Prostějov
Miroslav Grič 1952
Otaslavice
Petr Eliaš 1971
Prostějov
Jiří Procházka 1948
Prostějov
Marie Kopečná 1941
Pěnčín
Marie Navrátilová 1941
Otaslavice
Marie Kopecká 1938
Niva

Poslední rozlouèení
Pondělí 6. května 2019
Vladimír Šknouřil 1950 Vrahovice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 7. května 2019
Josef Bohanos 1950 Smržice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Žofie Křupková 1926 Malé Hradisko 15.00 Obřadní síň Malé Hradisko
Čtvrtek 9. května 2019
Růžena Nejedlá 1944 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 10. května 2019
Jiří Sacher 1939 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Danuše Navrátilová 1930 Čechy pod Kosířem 12.30 Obřadní síň Prostějov
Ing. Vojtěch Sekanina CSc. 1946 Otinoves 14.00 kostel Drahany

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Eva Harakalová 1953 Prostějov

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Otakar Svoboda 1953 Růžov

Pohřební služba FCC Prostějov
Karel Jančí 1942 Prostějov

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jan Piskovský 1956 Otaslavice

Jarmila Šumberová 1935 Prostějov

milujeme vecerník
á
REALITY

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

Pronajmu letní občerstveni s grilem v atraktivní lokalitě v blízkosti
centra
Prostějov.
Informace:
731 525 155
KOUPÍM rodinný dům v PV nebo
okolí. 737 530 368
Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705

 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realiity.c
cz
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EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

KOUPÍM

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
Tel.: 603 218 330
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitRychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
ihned. Tel.: 604 42 59 86
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Půjčka Pv a okolí.
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Tel.: 776 087 428
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

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

3OXPORYVNgSÏHKUDGDRNU3URVWÁMRY3URGHMGĜHYČQpFKDW\
V YHONRXYHUDQGRX9\WiSČQRNUEHPD NDPQ\QDWXKiSDOLYD
YUWDQiVWXGQDHO9=DVWDYČQiSORFKDP2]DKUDGDP2
&HQD.´
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Byt 2+1, DB nebo OV – koupím. AKČNÍ NABÍDKA!
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic
Spěchá. 605 913 562
nabízí k prodeji palivové bukové dřeV okolí PV koupím chatu. 605 011 594 vo. 1 prms 500 Kč. Nabídka platí do
vyprodání zásob. Doprava zajištěna.
Tel.: 582 388 101
Pronájem mobilního domu v Autocampu Rozkoš u Náchoda až pro Prodám míchačku na beton, domá7 osob. Cena za dům 4 200 Kč/týden. cí výroba, kvalitní, na dvoje kolečTel.: 731 263 005
ka, silnější motor. Cena 5 000 Kč.
Tel.: 773 919 167.
Pronajmu dlouhodobě garáž v Prostějově, Krasická ulice. Elektrika, voda, uza- Prodejna Ivka, zdravotní obuv, Plum.
ulice, nabízí velký výběr krásných
mykatelný objekt. Tel.: 722 728 060
a pohodlných botiček na tuto sezóKoupím byt 2+1 v OV, západní část nu. Zboží i v nadměrných velikostech.
Tel.: 603 445 601
města. 777 602 873

FINANCE
+D´N\RNU3URVWÁMRY3URGHMXVHGORVWLV PRåQRVWtUR]ãtĜHQt
VWRGRODYHãNHUpLQåVtWČ=DVWDYČQiSORFKDP2]DKUDGD
P23(1%±*
&HQD.´

nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / nabídka pracovních míst

SEZNÁMENÍ

19050210516
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Žena 165 cm, 56let, ID s RS, hledá hod- Koupím tento typ servisu, ale i podobné.
ného, nezadaného muže z Prostějova a Dohoda tel.: 605 138 473
okolí. Pokud máte zájem, zavolejte na
tel.: 608 548 294.
Žena 56 hledá upřímného muže, nekuřáka, k trvalému vztahu z Prostějova a okolí. Mám ráda tanec a přírodu.
Tel.: 608 946 334

Kompletní nabídku najdete na:

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

3OXPORYVNi3URVWČMRY
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
info@realitypolzer.cz
721 344 771. Práce různého druhu.

=$Ä'2+2=(1Ë³1(029,7267,. 352'(-,

2FHQČQtQHPRYLWRVWtSURGČGLFWYtRG.þ
%<7<
Volejte: 739 322 895
2NUXåQtcihla, OV 2 balkony.þ
8UþLFHJDUiå]DKUDGD
.þ

'2 0<
Volejte: 739 322 895
5'V UHVWDXUDFt0\VOHMRYLFHpo celk. rekonVWUXNFL]DKUDGDGYRMJDUiå
.þ
Volejte: 723 335 940
'ĤP3OXPORYVNi[E\W[REFKRG FHQDY 5.
5'3URVWČMRYSRUHN
.þ

1292 67$9%<1$. /Ëý

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, Pv.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYED
Qt]NpFHQ\RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQt
SĜtVWXS9ROHMWH 

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

352 1È-0<

PŮJČOVNA POJÍZDNÉHO LEŠENÍ
– ideální pro malíře, montéry, rekonstrukce i svépomocné práce. Snadný
převoz a sestavení. Tel.: 603 859 314,
pvpujcovna.net

Volejte: 723 335 940
1+kk Olomoucká po.rek. 55m2 .þLQN
ýHVNi56m2
.þLQN
2+kk olomoucká 56m2
.þLQN
'DOLERUNDSĜt]HPt
.þLQN
1ČPþLFH
NþLQN
Volejte: 739 322 895
2EFKRGäLåNRYRQiP
'RKRGRX

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

19042410493

1$%Ë=Ë0(9é.83
%<7ģ=$+2729e
2'0ċ1$Då.þ

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

16011421482

www.jhreality.cz

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

2 6 7$ 71Ë
Volejte: 723 335 940
3DUNRYDFtVWiQt%âPHUDODPDUHiOJDUiåt
.þ
3URQiMHPSR]HPHNPSUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX
3URGHMVWDYSR]HPNXäHUDQRYVNi524m2 &HQDGRKRGRX

352 . /, (17<+/('È0(
VOLEJTE: 739 322 895
%\WFLKODL SDQHOSODWEDY KRWRYRVWL
%\WY RVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYD RNROt
3URQiMHPE\WXQHERY 39
5'GRNPRG3YFHQDGR.þ

'23258ý8-(0(

3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtX YãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz

8
Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
SLUŽBY
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

UZÁVÌRKA
INZERCE
JE V PÁTEK
10. KVÌTNA
V 10.00 HODIN

18072610772

3URGHM 5' 0\VOHMRYLFH
9 GRPČVHQDFKi]tE\WD UHVWDXUDFH .RODXGDFH  E\W
GRVWDYČQ  [ JDUiå NXUW
QDYROHMEDOGČWVNpKĜLãWČ]DKUDGD%XGRYXMHPRåQRY\XåtWQD
NRPELQDFL SURYR]X UHVWDXUDFH
D E\GOHQtSRSĜtSDGČMHQQDE\GOHQtMDNRSURVWRUQê5'
DåQHERUHNUHDþQtREMHNW
&HQD.þ7HO 
3URGHM  5'  QHGDOHNR
FHQWUD 3URVWČMRYD 3Ĝt]HPQt
GĤP V GYRUNHP 'ĤP YH YHOPL GREUpP XGUåRYDQpP VWDYX
3RGODKRYi NU\WLQ\ NREHUFH
D GODåED7RSHQt~VWĜHGQtSO\QRYp
V NRQGHQ]DþQtP NRWOHP 2NQD
RULHQWRYDQiQDMLKYêFKRGD ]iSDG1DSRMHQRQD]DEH]SHþRYDFtV\VWpPVSROHþQRVWL6LGDY\VRNRU\FKORVWQtLQWHUQHW9ROQêLKQHG&HQD.þ7HO 
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PRÁCI NABÍZÍ
Přijmu řidiče C, E na sklápěcí návěs. Přijmu paní pro vedení domácnosti
Jízdy v Olomoucké kraji, denně doma. s možností ubytování – Konicko.Více na
Parkování Konice, popř. po domluvě. tel.: 732 146 911
Tel.: 777 99 00 22
Hledám pracovníka na montážní práce.
Přijmu brigádnici na občasné záskoky OSVČ nebo brigáda. Tel.: 731 263 005
do kantýny v Prostějově (výroba
lahůdek+prodej), pracovní doba
6:45 - 14 hodin. Tel.: 775 657 706

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

Pondělí 6. května 2019
www.vecernikpv.cz
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nabídka pracovních míst
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HLEDÁTE PRÁCI?

INZERCE
93É7(.

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

.9ħ71$

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

9+2',1

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Dojič/ka
Kuchař/ka ve školní jídelně
Operátor/ka výroby – montáž
Referent/ka nákupu
Sanitář/ka
Sociální a terénní pracovník/ce

30 000-32 000 Kč
17 000-20 000 Kč
21 000 Kč
19 000 Kč
17 000 Kč
19 000-25 000 Kč

dvousměnný
jednosměnný
třísměnný
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný

základní+praktická
střední odborné
základní+praktická
ÚSO s maturitou
základní+praktická
vyšší odborné

ZD Vrahovice
SŠ designu a módy, Prostějov
LINAPLAST,KralicenaHané
ALPER, Prostějov
ADP-SANCO, Vrahovice
NZDM, Prostějov

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

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

8[FCXCVGNUVXÊ
*#024'55UTQ

JNGF¾PCRQ\KEK

-é

19043010509

19032210322
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DQHEOX6W(7HEiGHMWHKiGHMWH
I osmnácté 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 9. 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
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URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Vrahovická ulice
Helena ŽVÁČKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby myčky.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Soňa Provazová
Pavel RUDÝ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salonu.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
OLOMOUCE
Jarmila NĚMCOVÁ, Prostějov
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 550 Kč na koncert.
SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
1, 7, 9, 7
Josef SYNEK, Sněhotice
Výherce získává:DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
SU
DO
KU

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

19032260316

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Červnový den plný hudby a zábavy v Litovli.
Markéta KOMÁRKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na Hanácké Benátky.

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

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.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19042660506

19041860476

SOUBOJ REBELŮ TOUR V ...

HANÁ, KNOT, ZOEA, PAKL, HŘÁT, VAŘÁK, IDIOT, DOST, ŽRÁT, TOUŽIT,
POHANKA, DŘÍK, VŘESK, MINARET, KNAP, ÚSTA, ÚNIKY, TABU, ZLOM,
DOZOR, PRSO, ZAIŘAN, LADO, VATIKÁN, MLÝN, ÚDER, NEGR, NORA

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

Výherce získá '9ċ96783(1.<

YKRGQRWČ.þQDNRQFHUW

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

19032860403

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili starostu obce, která leží 12 km od
Prostějova a kde loni znovuotevřeli legendární koupaliště...

19030860226

Výherce získá '9ċ96783(1.<
YKRGQRWČ.þQD9HONRXFHQX0RKHOQLFH

Výherce získává DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VDORQX
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TIP 9H îH UQ tku
PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY
KDY: ÚTERÝ 7. KVÌTNA, 17:00 HODIN A SOBOTA 11. KVÌTNA, 19:00 HODIN
KDE: KOSTEL SV. PETRA A PAVLA, PROSTÌJOV A NÁRODNÍ DÙM, PROSTÌJOV
Prostějovské dny hudby byly jako
tradičně zahájeny koncem dubna
velkolepým koncertem. Následovala
ještě dvojice vystoupení těch menších
a nyní se můžete těšit na další porci
hudby. V úterý se spojí velcí i malí
z místní ZUŠ a zprostředkují vám
umělecký zážitek v jednom z prostějovských kostelů. Následně si v sobotu
užijete Večer nejen s operetou.
Každý rok patří konec dubna zahajovacímu koncertu hudebního festivalu Prostějovské dny hudby. I letos tomu tak

bylo, když v pondělí 29. dubna vystoupilo v přednáškovém sále Národního
domu hned pět pěveckých sborů. Mezi
nimi i ženský pěvecký sbor Vlastimila,
který letos slaví jubilejní 150. výročí
svého vzniku a byl dokonce navržen
na Cenu města Prostějov. Následující
čtvrtek pak v Městském divadle v Prostějově vystoupili žáci ZUŠ Vladimíra
Ambrose.
Zítra, tj. v úterý 7. května, zase uvidíte
a uslyšíte žáky a učitele téže ZUŠ na chrámovém koncertě, který odezní v kostele

sv. Petra a Pavla v Prostějově. V sobotu pak
můžete zajít na Večer nejen s operetou do
přednáškového sálu Národního domu,
kde zahraje Milena Buriánková na klavír
a zazpívají Pavlína Přikrylová (soprán)
a Miroslav Ondra (tenor).
Dalším nejbližším koncertem je v úterý 14. května ten italského komorního
dua. Na něm vystoupí Tiziana Guaglianone (soprano) a Paola Volpe (klavír).
„Kromě umělců z Itálie se později můžete těšit i na hudebníky z Vídně nebo
USA,“ lákají pořadatelé.

),/029§DIVADEL1«

2.§1.2$9»STAVY
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 6. května
17:30 HUMORISTA
komedie ČR
20:00 TRABANTEM TAM
A ZASE ZPÁTKY
český dokument
úterý 7.května
17:30 ŽENY V BĚHU
česká komedie
20:00 AVENGERS: ENDGAME
sci-fi USA
středa 8. května
17:30 AFTER: POLIBEK
romantické drama USA
20:00 TOUCH ME NOT
české drama
čtvrtek 9. května
17:30 POKÉMON:
DETEKTIV PIKACHU
rodinný film USA
20:00 AVENGERS: ENDGAME
pátek 10. května
15:00 POKÉMON:
DETEKTIV PIKACHU
17:00 AVENGERS: ENDGAME
20:30 ŘBITOV ZVIŘÁTEK
americký horor
sobota 11. května
15:30 POKÉMON:
DETEKTIV PIKACHU
17:30 AVENGERS: ENDGAME
21:00 LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
romantická komedie Francie
neděle 12. května
10:30 UGLYDOLLS
animovaná komedie USA
15:30 POKÉMON:
DETEKTIV PIKACHU
17:30 KLIMT & SCHIELE
– ERÓS A PSYCHÉ
italský dokument
20:00 AVENGERS: ENDGAME

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
úterý 7. května
14:00 LÁSKA MEZI REGÁLY
německé drama
sobota 11. května
17:30 ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU
animovaná komedie Francie
20:00 TEN KDO TĚ MILOVAL
komedie ČR

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
pátek 10. května
18:00 TANEČNÍ VEČER
NEJEN PRO SENIORY
k tanci hrají manželé Vyroubalovi
17:00 AKTUÁLNÍ TRENDY
V TĚLOVÉM DESIGNU;
NIKOLA EMMA RYŠAVÁ
– OVERLAP; ART ECON
vernisáž trojice výstav - ateliér tělového
designu z fakulty výtvarných umění představí svůj společný studentský projekt
- sochařka Nikola Emma Ryšavá, studentka AVU v Praze představí výběr ze svých
prací za posledních několik let
- Art Econ představí studentské práce i volnou tvorbu svých žáků

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 8 (průčelí zámku)
do 31. května
POHLEDY ŠTĚTCEM A OBJEKTIVEM
vernisáž výstavy Soňa Holíková - Ivo Snídal
do 30. června
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH DĚL
MĚSTA PROSTĚJOVA
výstava obrazů ze sbírky galerie

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 7. května
19:00 NALEVO OD VÝTAHU
Hlavní postavou francouzské situační komedie Nalevo od výtahu je Yan, výtvarník
– tichý, klidný, plachý a spořádaný muž, kterého má konečně, po celých měsících tajného
zbožňování, navštívit v bytě vdaná Florence.
Decentní setkání se však v důsledku náhod
a nedorozumění, vznikajících kvůli chorobně
žárlivému sousedovi a jeho mladičké manželce, mění ve sled zdánlivě absurdních situací.
Hrají: Roman Vojtek, Kristýna Kociánová,
Jiří Ployhar, Jana Tabrea, Vilém Udatný,
Lenka Zbranková, Zdeněk Rohlíček
Režie: Petr Svojtka
pátek 10. května
18:00 LISTOVÁNÍ.CZ:
USAIN BOLT: MŮJ PŘÍBĚH: 9,58
LiStOVáNí střílí do dalších neobjevených
žánrů, a to přímo do dvou: do sportovní literatury a životopisu. Kniha vypráví o nejrychlejším sprinterovi všech dob, Usainu Boltovi
– nejrychlejším člověku na světě. „Tohle mě
vážně nikdy neomrzí poslouchat,“ libuje
si trojnásobný olympijský vítěz v úvodu
jedné z nejlepších sportovních knih, jaká
v poslední době vyšla. Dobře ilustruje, proč
je jamajský šampion jedním z nejsympatičtějších lidí mezi světovou sportovní špičkou.
Málokomu se podařilo v knižní podobě
zachytit duši a přemýšlení špičkového sportovce tak důkladně a podrobně. LiStOVáNí.
cz společně s Usainem zaběhne nejrychlejší
závod své kariéry, ale nebojte, bude to trochu delší než 9.58. Můžete se těšit na 2000
vtipů na metr čtvereční!
Účinkují: Alan Novotný a Lukáš Hejlík

aneb, co se
kde děje…

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

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
sobota 11. května
10:00 FÉROVÁ SNÍDANĚ
V PROSTĚJOVĚ
Jako každou druhou květnovou sobotu
budou Prostějované snídat s celým světem
na podporu fair trade v parčíku u knihovny. Přineste si piknikovou deku a nějakou
fair trade nebo regionální dobrotu, upečte
férovou buchtu, domácí chleba, přijďte se
pochlubit se svou marmeládou a ochutnat
dobroty někoho jiného. Férový čaj, kafe,
kakao a čtivo dodáme. A kdyby pršelo,
schováme se do knihovny.
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Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
sobota 11. května
19:00 VEČER NEJEN
S OPERETOU XIV
koncert v rámci 27. ročníku festivalu Prostějovské dny hudby (přednáškový sál)

akce
v regionu...
Přehlídka
trofejí v Protivanově

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 29. května
DRUHÁ SMĚNA, 100. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SŠDAM
U příležitosti stého 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
ŠPALÍÈEK
jejich práce s žáky Střední školy designu
a módy. Druhým společným znakem, který
Uprkova 18, Prostějov
je neméně důležitý, je jejich vlastní tvorba,
do 23. června
kterou představuje na již druhé společné výBAREVNÝ SVĚT PŘÍRODY
Výstava nejen o Klubu přírodovědeckém stavě v Muzeu a galerii v Prostějově.
založeném v Prostějově před 120 lety. Zájemci se seznámí s historií ochrany přírody ZUŠ V. Ambrose
na Prostějovsku, se zajímavými lokalitami
Kravařova 14, Prostějov
a také významnými osobnostmi – přírodovědci, kteří zde působili. V minulém do 31. května
roce jsme si připomněli důležité výročí VÝTVARNÝ EXPERIMENT
vztahující se k historii přírodovědy na Pro- výstava prací výtvarného oboru
(Galerie Linka)
stějovsku. Před 120 lety zde vznikl Klub
přírodovědecký, jehož činnost přesáhla
svým významem hranice regionu a stala se Zámek Konice
doslova chloubou celé Moravy. Zakladateli
klubu byli středoškolští profesoři Václav do 17. května
Spitzner a Vladimír Zoufal. Díky činnosti OBRÁZKY BERNADETY BAČOVÉ
klubu, která znamenala novou etapu ve výstava je doplněna prodejem
výzkumu Moravy, se město Prostějov sta- velikonočních dárků
lo známým v odborných přírodovědných
kruzích v rámci celé republiky. Na výstavě
jsou prezentovány předměty a fotografie ze
sbírek Muzea a galerie v Prostějově a dalších institucí. Návštěvníci se seznámí se zajímavými kolekcemi ze sbírkových fondů
muzea, k nimž patří ukázky hornin a zkamenělin různého stáří, dobové fotografie
8GéGTPÊM
geologických lokalit, sbírka recentních
24156ö,185-º KTO[
měkkýšů, zajímavé herbáře a entomoloUVKKH
PQ
¾E
QO
ÆF
åF
gické preparáty. Fotografie rostlin z chráněFQMC
QWEGPW
ných území zapůjčila Mgr. Eva Zatloukalo\M
PÊ
C\COKOQą¾FP÷
vá. Přírodovědci v muzeu prezentují různá
přírodovědná témata, která také na výstavě
představí. K nim patří výstava o zkamenělinách, o Drahanské vrchovině, ale také třeba
3!2+2
o tak dynamickém fenoménu, jakým jsou
-,û!-,!)&1/
sopky. Součástí výstavy budou různé aktivity určené pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ.

Národní dùm
Prostìjov

HÁZENÁ
neděle 12. května:
16:00 TJ Sokol II Prostějov – TJ Sokol Kostelec na Hané-HK (21. kolo
2. ligy mužů, sk. Jižní Morava, SH ve
Studentské ulici v Pv)

æ
.




volejte

608 960 042

Vojenské lesy a statky divize Plumlov zve na přehlídku
trofejí spárkaté zvěře ulovené v honitbách VLS Březina a Bílý vlk v lovecké sezóně 2018. Akce se bude konat v sobotu 11. května od 8:00 do
16:00 hodin v penzionu Gril Tour
v Protivanově. V průběhu přehlídky
se můžete těšit na vystoupení trubačů VLS Plumlov a tradiční mysliveckou kuchyni.

Šermířské
dostaveníčko v Plumlově
Jak vznikají dějiny? O tom se více
dozvíte při šermířském dostaveníčku
v Plumlově. Historická akce s bohatým celodenním programem se bude
konat ve středu 8., v sobotu 11. a neděli
12. května od 9:30 do 17:30 hodin.
Účinkovat budou skupiny historického šermu Othala, Conducti, Berendal
a Nuntius Régis. Po dobou celé akce
budou připraveny prohlídky zámku
i hradních sklepů.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
ICM
Raisova 1159, Prostějov
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v úterý 7. května od 18:00 hodin se koná * v pondělí 6. května od 14:00 hodin
kurz „ZRALÝ MUŽ A AKTIVNÍ OTEC“ se uskuteční tvořivá dílna „RŮŽE
Z PAPÍRU“
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
Ekocentrum Iris
* kurz šití na stroji pro začátečnice
Husovo nám.67, Prostějov
a pokročilé švadlenky povedou opět * v pondělí 6. května od 17:30 hodin
L. Křenková a S. Wantulová. Dle rozpisu se koná přednáška „JAK POVZBUDIT
obou skupin vždy v pondělí 17:30 JARNÍ ENERGII POMOCÍ KVALITNÍ
- 20:30 hodin.
STRAVY A BYLINEK“
* individuální právní poradenství s A. * v pátek 10. května od 8:00 hodin se poHálkovou dle objednání, korespondenční řádá soutěžní stezka „ZLATÝ LIST“
poradenství zdarma
* v sobotu 11. května od 8:35 hodin je na
* individuální poradenství v oblasti programu „PUTOVÁNÍ SE STUDÁNzdravého pohybu pro dospělé a děti KOVOU VÍLOU“
- zdravý pohyb, správný vývoj dětí, odstranění bolesti a špatného držení těla
RÙZNÉ...
cvičením, aromaterapie, podpora zdraví
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
přírodními prostředky apod. s H. PeterA NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
kovou dle objednání
V ČR, z.s., Svatoplukova 15, Prostějov
796 01, tel. 775 549 777
CENTRUM PRO RODINU
oznamujeme všem klientům, že poradennám. J.V.Sládka 2, Prostějov
ské pracoviště v Prostějově má změně* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin se nou provozní dobu:
koná dopolední program pro maminky úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od
s dětmi
13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin se objednané klienty. Můžete využít služeb
uskuteční první školička - dopolední našeho zařízení v podobě odborného
kroužek typu miniškolky
sociálního poradenství a nabídky baterií
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je do sluchadel a drobné příslušenství ke
na programu první školička - dopolední sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
kroužek typu miniškolky
ušní tvarovky 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
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
Ve středu 8. května pořádá prostějovský
magistrát VÝSTUP NA RADNIČNÍ
VĚŽ. Prohlídky se konají v 13:00, 14:00,
15:00 hodin. Kapacita návštěvníků věže
je stanovena maximálně na 13 osob,
proto se doporučuje skupinu objednat
u pracovnic informační služby na bezplatné telefonní lince 800 900 001 v pracovní dny, pondělí až čtvrtek od 8:00
do 16:00 hod., v pátek od 8:00 do 14:00
hod., e-mail: informace@prostejov.eu,
osobně v Regionálním informačním
centru, Pernštýnské nám. 8 - budova
zámku, východní křídlo. Pokud nebude
prohlídka věže kapacitně obsazena, mohou se jí daný den zúčastnit i neobjednaní návštěvníci, kteří se budou v danou
hodinu nacházet před radnicí. Prohlídky
jsou zdarma.

<<< www.vecernikpv.cz
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Naleznete
uvnitř

INZULTACE
ROZHODČÍHO

ƔƔ Hodně horko bylo v prvomájovém utkání ve Vrahovicích, které se nedohrálo... Proč?!
dvoustrana 38-39

BECK
SKONČIL
ƔƔHokejovájuniorkaSKProstějov
1913 bude mít nového kouče, stávajícímu nebyla prodloužena smlouva
strana 40
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FQRTQXQFKN2GVT4G\GM
NKFÊCNGOQEPGD[NQ
strana 29
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Petr KOZÁK
PROSTĚJOV Těsně před uzávěrkou dorazila do redakce Večerníku pravá novinka typu last
minute“. Jak nám sdělil marketingový manažer a trenér brankářů „A“-týmu LHK Jestřábi, do
Prostějova přichází dva talentovaní hráči z Hradce Králové – Jakub Muška (20 let) a Daniel
Dvořák (19 let).
„S Danem Dvořákem počítáme do vyrovnané brankářské
dvojice s Kubou Neužilem. Má dlouhodobě výborná čísla,
navíc bojuje o účast na mistrovství světa juniorů. Slibujeme
si od něj, že bude pro nás přínosem, protože má o motivaci

postaráno. Obránce Jakub Moučka má výborné parametry, ƔƔ První ohlédnutí za stříbrným
dobře bruslí a buduje svoji kariéru. Od obou hráčů očeká- účinkováním prostějovských vováme obrovskou touhu se zlepšovat,“ říká k novým posilám lejbalistek pod vysokou sítí
sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.
dvoustrana 44-45

JEDNOU
2é0+1

ŠLÁGR VEČERNÍKU HÁZENÁ
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ƔƔ Velice úspěšně dopadly mládežnické republikové šampionáty
pro zápasníky Čechovic. Ve volnostylařském mistrovství starších
žáků a juniorů si zásluhou Matěje
Vrby, Adama Lajčíka a Šimona
Poleny dovezli zlato a dvě stříbra,
v řeckořímském stylu mladších
žáků přidal Šimon Polena titul vicemistra a ve stejné věkové kategorii mezi volnostylaři přidal Adam
Lajčík bronz.
ƔƔ Předseda vlády České republiky Andrej Babiš, ministr obrany
Lubomír Metnar a náčelník Generálního štábu AČR Aleš Opat uplynulý pátek navštívili 601. skupinu
speciálních sil Prostějov.
ƔƔProjekt ukázkových hodin volejbalu VK Prostějov se pro tento
školní rok završil na ZŠ Dr. Horáka.
Avizovanou reportáž najdete až
v příštím čísle!
ƔƔ V každém regionu na území
Olomouckého kraje bude ve středu 8. května otevřena vždy jedna
lékárna s otevírací dobou minimálně od 9?00 do 13:00 hodin. V Prostějově to bude Lékárna Karlov.

PØEDPLATNÉ
LEVNÌJI
TEL.: 608 960 042

JAKÁ BYLA
SEZÓNA?

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

projela regionem
a dorazila i na náměstí

8QLGPUM¾VGEJPKMCPCFEJNC\GLOÆPCF÷VK

Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOVSKO Již poosmé projela regionem a dorazila i do centra Prostějova Kolona vítězství.
Loni to byla velká jízda, letos ovšem oblíbenou akce místy provázely rozpaky. Potíže se projevily
především během pátečního startu v Bedihošti. Sobotní kolona již byla bohatá, stejně jako počet
přívrženců jak na náměstí T.G. Masaryka, tak v cílové metě v Kralicích na Hané, kam dorazil největší počet diváků.
(red)

OBSÁHLOU REPORTÁŽ Z KOLONY VÍTĚZSTVÍ PŘIPRAVUJE VEČERNÍK DO
PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ, FOTOGALERII NAJDETE UŽ NYNÍ NA WWW.VECERNIKPV.CZ!

boje na zelených trávnících aneb
I.A TØÍDA, SK. „A“ – 22. KOLO

SOKOL KONICE
SK BĚLKOVICE-LAŠŤANY
NEDĚLE 12.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 22. KOLO

➢

KAM ZA F

PROSTĚJOV Každého půl roku je největší házenkářskou událostí
zdejšího regionu druholigové derby mezi mužstvy TJ Sokol II Prostějov a TJ Sokol Kostelec na Hané HK. Další díl tohoto dlouhodobého střetávání právě přichází, odehraje se v neděli 12. května od 16:00
hodin v hale RG a ZŠ města PV ve Studentské ulici. Půjde o střetnutí
21. kola třetí nejvyšší soutěže ČR.
Za poslední roky má mnohem lepší vzájemnou bilanci kostelecký tým, jenž ale tentokrát nebude v tak výrazné úloze favorita, jako
v předchozích letech. Během jarní části jihomoravské skupiny 2. ligy
má totiž srovnatelné výsledky s prostějovským kolektivem, který se
oproti minulým sezónám herně zvedl a po devatenácti dějstvích držel v tabulce sedmé místo hned za okresním rivalem.
„My se na derby moc těšíme. Sice nebudeme mít Flajsary, ale i bez
nich jsme teď na jaře několikrát dokázali porazit papírově srovnatelné nebo silnější soupeře. V našem případě je důležitá aspoň trochu
dobrá obrana, nedělat příliš mnoho technických chyb a hlavně bojovat. Věřím, že tentokrát můžeme Kostelec zdolat,“ řekl trenér házenkářů Sokola II Tomáš Černíček.
„Myslím, že se během jara postupně zlepšujeme a v Prostějově bychom to rádi potvrdili. Nesmíme být s ohledem na náboj derby zbytečně přemotivovaní, naopak je potřeba k utkání přistoupit stejně
zodpovědně, jako ke kterémukoliv jinému zápasu. Výsledek bude
otevřený, zvítězit však samozřejmě chceme my,“ uvedl kouč házenkářů HK Milan Varhalík.
(son)

➢

TBALEM

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 22. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 22. KOLO

06'l6.c%ps.2/2

FC KOSTELEC NA HANÉ
TJSOKOLKLENOVICENAHANÉ
SK LIPOVÁ
TJ SOKOL OTASLAVICE
NEDĚLE 12.5. 16:30 HODIN
SOBOTA 11.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané
Fotbalový areál v Klenovicích

TJSOKOLVPIVÍNĚ
HANÁ PROSTĚJOV
NEDĚLE 12.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

TJSOKOLMOSTKOVICE
TJ SOKOL DRŽOVICE
NEDĚLE 12.5. 10:00 HODINFotbalový areál v Mostkovicích
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 %ČOtN6HPUiG±/D3tUHN/X3tUHN
     ěHåiEHN %ČOtN 0RãRYVNê
9LãYiGHU  ± /D 3tUHN /X 3tUHN 9DOHQWD
    äLNHã PO 6HPUiG +UGOLþND ±
5RED6YRERGD-RUGD  ěHåiEHN
0RãRYVNê±9DOHQWD-RUGD  äLNHã
PO±5RED  9LãYiGHU%ČOtN
0RãRYVNê ěHåiEHN  ± 5RED 6YRERGD
-RUGD      äLNHã PO 6HPUiG
+UGOLþND±/D3tUHN/X3tUHN9DOHQWD
 äLNHãPO9LãYiGHU +UGOLþND ±/D
3tUHN/X3tUHN  %ČOtN6HPUiG±
5RED6YRERGD  
7UHQpUþHVNëFK%XGčMRYLF'DYLGäLNHãVW
7UHQpU3URVWčMRYD5LFKDUG%HQHã
5R]KRGÿt9RQGUiãHND+iMHN
'LYiNĥ 50

Å.OXFLQHVPtUQčERMRYDOL´


Foto: Marek Sonnevend

5LFKDUG%(1(âNRXþ3URVWČMRYD
STRANA 42

2VWDWQtYëVOHGN\NROD$UHiO&OXE=UXþ
6HQHF±7-$YLDýDNRYLFH%7-6SDUWDN
06(03ĜHURY±01.6LOQLFH*URXS0RGĜLFH
%  7- 6RNRO +ROLFH ± 7- 6ODYRM ýHVNê
%URG
2VWDWQt YëVOHGN\  NROD ýDNRYLFH % ±
ýHVNp%XGČMRYLFHýHVNê%URG±3ĜHURY
0RGĜLFH%±+ROLFH
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
=UXþ6HQHF     
ýDNRYLFH%     
ý%URG
    
3URVWčMRY
    
3ĜHURY
    
ý%XGČMRYLFH     
0RGĜLFH%
    
+ROLFH
    

najdete
nás na
www.
vecernikpv.cz

/,*$08åĤ-0.2/2

7-6RNRO.RVWHOHFQD+DQp+.²6RNRO-XOLiQRY
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6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH

5R]KRGÿt Kummerová a Smékal.
9\ORXÿHQt 5:0. þ.  ětþDĜ SR 
Y\ORXþHQt 6HGPLÿN\'LYiFL87.
%UDQNRYë VOHG     
     


0D\HU1DYUiWLO±93UiãLO-3UiãLO3RSHOND6PpNDO'RVWiO3RGKUi]VNêětþDĜ
/9DUKDOtN1HYUOD0*UHSO3RVStãLO3DOLþND7UHQpU'DYLGâHYþtN
1HMYtFHEUDQHN-XOLiQRYD5DLGD.DORXVHN0XãNiW

Ä6NRURYãLFKQLDVSRĖMHGQRXVNyURYDOL³


0LODQ9$5+$/Ë.WUHQpU.RVWHOFH

VWUDQD
/,*$08åĤ-0.2/2

7-6RNRO,,3URVWčMRY²6RNRO7HOQLFH
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%UDQNRYëVOHG
     
    

5R]KRGÿt'DODMNDDâRKDM9\ORXÿHQt
6HGPLÿN\'LYiFL

YL]QtæH

4:3
4:1

YL]QtæH

PROSTĚJOV Hodně dlouhou dobu
věnovali na svém úterním jednání
zastupitelé diskusím o tom, zda společnosti Česká sportovní schválit
dotaci na již uspořádané barážové
utkání Fed Cupu mezi českými a kanadskými tenistkami v Prostějově. Ze
strany některých opozičních zastupitelů padala hodně tvrdá slova. Dotace
ve výši jednoho a půl milionu ale byla
nakonec schválena převážnou většinou hlasů, neboť rozumní zastupitelé
uznali, že pořádat tak významnou světovou akci je pro naše město obrovská
čest a pocta.

Michal KADLEC

Kritické připomínky ze strany opozice se
začaly hrnout hned poté, co návrh rady
města přidělit uvedenou dotaci České
sportovní přednesl náměstek primátora
Jan Krchňavý (PéVéčko). „V předloženém materiálu mi naprosto chybí údaje
o tom, kolik se vydělalo na vysílacích
þWYUWÀQiOHSOD\RII]iSDV
právech a na prodeji vstupenek. Zajíma2SDYD  'čÿtQ      lo by mě také, kolik peněz je z toho hra1HMYtFHERGĥâLĜLQD.RXĜLO.OHþND zeno z marketingové smlouvy uzavřené
*QLDGHN D %XMQRFK SR   âLãND $XWUH\
nedávno mezi městem a společností TK
.UDNRYLþD-HåHNSR&DUOVRQ6WDY
VpULH
þWYUWÀQiOHSOD\RII]iSDV
6YLWDY\  ÓVWt QDG /DEHP  
 1HMYtFHERGĥ0DWČM6YRERGD
2 %ULHQýtå3HFND)DLW6YHM
car 8. .RQHÿQëVWDYVpULH

þWYUWÀQiOHSOD\RII]iSDV
'čÿtQ  2SDYD     
1HMYtFHERGĥ$XWUH\.UDNRYLþâLãND
D&DUOVVRQSR%XMQRFK*QLDGHN=EUi
QHNDâLĜLQDSR.RQHÿQëVWDYVpULH
.$03ĜÌã7Č
5GOKHKP¾NG2NC[QHH\¾RCU
MX÷VPCJQFKP
5XKVCX[&÷éÊP0[ODWTM1NQOQWEMQ

5GOKHKP¾NG2NC[QHH\¾RCU
MX÷VPCJQFKP
5XKVCX[&÷éÊP0[ODWTM1NQOQWEMQ

5GOKHKP¾NG2NC[QHH\¾RCU
MX÷VPCJQFKP
&÷éÊP5XKVCX[0[ODWTM1NQOQWEMQ

5GOKHKP¾NG2NC[QHH\¾RCU
MX÷VPCJQFKP
&÷éÊP5XKVCX[0[ODWTM1NQOQWEMQ


OSTRAVA V poli poražených skočili tenisté České republiky na challengeru v Ostravě. Jejich maximem bylo čtvrtfinále, kde skončila také pouť aktuální domácí jedničky
Jiřího Veselého.
„Turnajem jsem se protrápil... Od prvního zápasu jsem měl
problémy. Nedokázal jsem najít odpovídající rytmus. Vůbec
nevím, proč to tak bylo. V každém případě mi to vůbec nesed-
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.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWDNYčWQDKRGLQ
3URVWčMRY ² .RVWHOHF QHGčOH  
  %UQR % ± -XOLiQRY   9
0H]LĜtþt ± .XĜLP 2ORPRXF ± 0DORPČĜLFH
%  7HOQLFH±'&HUHNHY QHGČOH
 %RKXQLFH±,YDQþLFH QHGČOH 

lo,“ ulevil si Veselý, který do Ostravy přijel pro celkový triumf.
Mezi nejlepší osmičku se podíval také Tomáš Macháč, pro
osmnáctiletého nadějného hráče to ovšem znamenalo velký
úspěch. „Odehrál jsem výborné zápasy a získal důležité body
do žebříčku. Navíc mi turnaj dodá sebevědomí do dalších
utkání,“ radoval se Macháč, který patří mezi největší talenty
českého tenisu.
(lv)

Muchová využila divokou kartu

a byla krok od titulu

PRAHA Poprvé v kariéře se na okruhu WTA dostala Karolína Muchová
až do finále. V Praze dostala na doporučení Lucie Šafářové divokou
/,*$08åĤ
kartu a málem se radovala z titulu.
'DOätYëVOHGN\NROD6+&0DORPČĜLFH Olomoucká rodačka a bývalá hráčka
%6RNRO90H]LĜtþt,YDQþLFH6..3 TK Agrofert Prostějov prožila skvě%UQR%6..XĜLP%RKXQLFH lý týden a až ve finále nestačila na
7-'&HUHNHY+%&2ORPRXF
Švýcarku Jil Teichmannovou. Přesto
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
v žebříčku poskočila o třicet míst na
 %RKXQLFH
     
74. příčku!












za to zaplatil. To určitě nepatří na půdu
zastupitelstva,“ souhlasil primátor František Jura. Lídr Změny pro Prostějov
však znovu vznesl požadavek, aby byly
zveřejněny příjmy z fedcupového utkání. „Dokud nebudeme znát tyto údaje,
navrhuji hlasování o dotaci odložit. Já
bych jí něco dal, ale určitě ne jeden a půl
milionu,“ uzavřel svůj příspěvek Navrátil.
Rozhořela se ale další diskuse. „Já mám
jiný problém. Zaráží mě, kolik peněz žádá
společnost Česká sportovní celkově po
veřejných rozpočtech. A když se podívám, jak v tom prostějovském se očesávají
peníze na sociální služby, tak jeden a půl
milionu na sportovní utkání mi přijde
hodně. Nemohu si pomoci,“ pronesl Petr
Lysek (Na rovinu!). „Pokud si někdo naplánuje pořádání akce, která většinou stojí
na veřejných penězích, pak je něco špatně.
Tenis je velký byznys, a jestliže je akce tak
strašně atraktivní, tak nevěřím, že byl problém sehnat na ni sponzory. Ale peníze,
které tečou poslední roky na akce pana
Černoška z městského rozpočtu, to je už
naprosto neobhajitelné,“ ozval se Petr Kapounek (Na rovinu!).
dokončení na straně 42 >>>

Veselý v Ostravě neuspěl

HÁZENÁ

 7HOQLFH

 ,YDQþLFH

 6RNRO90H]LĜtþt 
 6..XĜLP

 .RVWHOHFQ++. 
 3URVWčMRY

 +%&2ORPRXF 
 6..3%UQR%

 6+&0DORPČĜLFH% 
 7-'&HUHNHY

 -XOLiQRY


PLUS. Určitě bych chtěl také vědět, kolik stála vstupenka a kolik se jich vůbec
prodalo,“ zatvářil se podezíravě Jan Navrátil (Změna pro Prostějov). Odpověď
přišla záhy z úst primátora. „Kolik peněz
stála vstupenka nevím, protože já jsem
byl na utkání našich tenistek s Kanadou
delegován jako čestný host za město.
Ostatně mimo jiného jsem také losoval
jednotlivá utkání, takže vstupenku jsem
si nekupoval,“ odvětil opozičnímu zastupiteli primátor František Jura (ANO
2011). To samozřejmě Janu Navrátilovi
nestačilo a tak požadoval po zastupitelích, aby zvedli ruku ti, kdo se tenisového
klání zúčastnili a kolik zaplatili za vstupné. Do toho se však vložil jiný opozičník
Václav Šmíd (KSČM). „Vyprošuji si, aby
nás tady někdo takto vyslýchal, nejsme
na policii! A není to poprvé. Speciálně
pan Navrátil tady po nás často něco chce
jako při výslechu. Až budu na policii,
tak jim to tam řeknu, ale tady jsme na
řádném jednání zastupitelstva,“ pustil
se do Navrátila komunistický zastupitel
Václav Šmíd. „Souhlasím s vámi, pane
Šmíde. Není vhodné tady někoho vyslýchat, jestli někdo byl nebo nebyl a kolik

„Beru to pozitivně, byl to dobrý týden.
Samozřejmě mě mrzí, že jsem to v Praze
nedotáhla do vítězného konce. Ale vůbec jsem tady nemusela být. Do hlavní
soutěže jsem se dostala díky Lucce. Udělala pro mě skvělé gesto, moc jí děkuju,“
povídala po turnaji Muchová, která po
ztrátě prvního setu zlepšila svoji hru
a vynutila si pokračování duelu. V rozhodující sadě ale byla o kousek lepší než její
soupeřka. „Zasloužila si vyhrát, ve třetím
setu jsem udělala víc chyb,“ uznala dcera prostějovského rodáka Josefa Muchy,
který byl prvoligovým fotbalistou a dnes
je proesionálním trenérem.
Finále bylo bez nasazených hráček. Jedním z důvodů byla absence Karolíny

Plíškové a Markéty Vondroušové. Dvě
velké hvězdy se na poslední chvíli odhlásily kvůli zranění, ve dvouhře nakonec
nestartovala ani Lucie Šafářová, která
podle svých slov nebyla patřičně připravená a doporučila předat volnou kartu
pozdější finalistce.
Až v semifinále skončila cesta deváté
nasazené Barbory Strýcové. Zkušená tenistka zůstala až na raketě vítězky celého
turnaje. „Dlouho jsem nebyla tak smutná,” posteskla si po vyřazení, pak se ovšem na svůj postup podívala pozitivně.
„Antukovou sezónu jsem rozjela dobře.
Dva postupy do semifinále v řadě se počítají,“ dodala Strýcová, která si před Prahou zahrála semifinále také v Istanbulu.
Před finálovým programem se s českými diváky loučila Lucie Šafářová. Na
centrálním kurtu pražské Sparty si kromě dlouhotrvajícího potlesku vyslechla
také zdravice velkých tenisových hvězd
Martiny Navrátilové, Simony Halepové, Angelique Kerberové, Agnieszky
Radwaňské nebo Martiny Navrátilové,
fedcupových kolegyň Petry Kvitové
a Barbory Strýcové a velké kamarádky Bethanie Mattekové-Sandsové. Na
dvorci došlo i na slzy. „Dlouho jsem si

=0LFND6ODGRYQtN±90LFND-*UHSO+DFXUD+RGDQ-XUtNýHORYVNê%HþLþND
0LNXOND.RVLQD-XUHþND7UHQpU7RPiãýHUQtþHN
1HMYtFHEUDQHN7HOQLFH.RQHþQêD3RSHOD%tP

Ä%\OD WR ORWHULH Då GR ~SOQpKR NRQFH D ]YtWČ]LOR
ãĢDVWQČMãtPXåVWYR³ 7RPiãý(51Ëý(.WUHQpU3URVWČMRYD
VWUDQD

Foto: www.jtbopen.cz

tak nepoplakala. Bijí se ve mně všechny
emoce. Jedna velká kapitola se uzavřela.
Je trochu smutné, že to celé skončilo, ale
taky se těším, že začíná něco nového,“
přiblížila své pocity Šafářová.
Už o uplynulém víkendu začal svůj program turnaj série Premium 1000 v Madridu, do jehož hlavní soutěže se probojovala také Kristýna Plíšková, která tak
doplnila další vyslankyně TK Agofert
Kvitovou, Karolínu Plíškovou a Strýcovou. Ty, až na posledně jmenovanou,
vstoupily již o uplynulém víkendu do
prvního kola vítězně.
(lv)

TENIS
å(1<
3UDKD²:7$7RXU
'YRXKUD ²  NROR 6WUêFRYi   ± %DUWKHORYi
1ČPHFNR    0XFKRYi ± âZLDWHNRYi
3ROVNR     .ULVWêQD 3OtãNRYi ± 9L
FKOMDQFHYRYi 5XVNR NROR0XFKRYi
± %UDG\RYi 86$     6WUêFRYi ±
3HJXODRYi 86$ þWYUWÀQiOH0XFKRYi
± 9LFKOMDQFHYRYi 5XV    6WUêFRYi ±
6LQLDNRYi ý5 6HPLÀQiOH0XFKRYi
±3HUDRYi 86$ 6WUêFRYi±7HLFKPDQ
QRYi âYêFDUVNR    )LQiOH 0XFKRYi ±
7HLFKPDQQRYi
þW\ĝKUD   NROR âDIiĜRYi âWHINRYi ± 1L
QRPLMDRYi 6L]LNRYRYi -DSRQVNR5XVNR  
 $OOHUWRYi 6PLWNRYi ± .UDZF]\NRYi
2OPRVRYi 86$0H[LNR þWYUWÀQiOH
$OOHUWRYi 6PLWNRYi ± 1LQRPLMDRYi 6L]LNRYRYi
6HPLÀQiOH$OOHUWRYi6PLWNRYi±0HOL
FKDURYi3HVFKNHRYi 86$ý5 
0DGULG²:7$7RXU
'YRXKUD NYDOLÀNDFH ²  NROR .ULVWêQD
3OtãNRYi ± .UXQLF 6UEVNR     NROR
.ULVWêQD3OtãNRYi±.DQHSL (VWRQVNR 
NROR.YLWRYi±.HQLQ 86$ .DUROtQD
3OtãNRYi  -DVWUHPVNi 8NUDMLQD    
6WUêFRYi±0ODGHQRYLF )UDQFLH .ULVWê
QD3OtãNRYi±.RVW\XN 8NUDMLQD 
08å,
%RUGHDX[²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR.ROiĜ±(VFRI¿HU )UDQFLH 
NROR.ROiĜ%DUUHUH )UDQFLH 

2VWUDYD²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NRORâDIUiQHN±3LURV 0DGDUVNR 
0DFKiþ±)RUHMWHN/HKHþND±
6YUþLQDNROR9HVHOê  ±6HOV
1L]R]HPt 3DYOiVHN  ±3LURV
0DFKiþ±1DSROLWDQR ,WiOLH 
/HKHþND ± =RSS (VWRQVNR     
NROR9HVHOê±*DFKRY 5XVNR /HKHþND
± 6LQQHU ,WiOLH    0DFKiþ ± 'H *UHHI
%HOJLH     þWYUWÀQiOH 0DFKiþ ±
'LH] .DQDGD 9HVHOê±6LQQHU ,WiOLH 


milujeme vecerník
á

fotbalový sumář

MALÁ KOPANÁ

)257,81$1É52'1Ì/,*$.2/2

0).9tWNRYLFH²6.3URVWčMRY
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5R]KRGÿt/HUFK±.RYDO0RMåtã
Diváci: 500.

2

Branky:9RãDKOtN.URXSD5R]KRGÿt Klíma – Batík, Pochylý; þ.6XVå..DORþ±0D
FK\QHNDiváci: 549.6WDWLVWLN\URKRYpNRS\VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\PLPR

Ä0iPHWĜLFHWERGĤDYČĜtP
åHXåMVPH]DFKUiQČQL³
2OGĜLFK0$&+$/$NRXþHVNiþND

VWUDQD

(QVQ6QO¾w-CN¾D

6HVWDYD9tWNRYLF

6HVWDYD3URVWčMRY

6LPNDQLþ ± 6XU]\Q &YHUQD 0L
NXOD &HOED ± 9DVLOMHY +ROLã 
&KYČMD  0RW\þND  3UDXV 
3DãHN  -DQXãND  ± .DORþ
0DWČM7UHQpU-LĜt%DOFiUHN

/H*LDQJ±6ODQLQND6FKXVWHU
6XV %LROHN  0DFK\QHN 
± /XWRQVNê 3ROiN 9RãDKOtN
3tFKDO±.RXGHOND äLNRO ±
.URXSD 3HUQDFNLM 7UHQpU
2OGĜLFK0DFKDOD

FOTBAL
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

dohrávka 25. kola:

Ústí n/L - Pardubice 3:1 (2:0)
Branky: 16. Prošek, 20. Prošek, 62. M. Bílek
±  3HWUiĖ SHQ  5R]KRGÿt Adámková –
Pochylý, Lakomý. å. 73. J. Peterka, 88. Brak
±.RYiĜ7ýHOĤVWNDDiváci: 542.
26. kolo:

9tWNRYLFH3URVWĨMRY 0:2 (0:1)
více v hlavním kupónu

-LKODYDþLÿNRY

4:1 (3:0)

Branky:=RXEHOH.OREiVD.OREiVD
62. Zoubele – 61. Bazal. 5R]KRGÿt Hocek –
%ODåHM.Ĝtåå.-DZR±äHåXONDþ.1.
)UL]RQL =,= Diváci: 1049.

+UDGHF.UiORYpĠ%XGĨMRYLFH

1:0 (1:0)

Branky:=RUYDQ5R]KRGÿt)UDQČN±'REUR
YROQêâLPiþHNå./HLEO-3RNRUQê±
ýDYRã*UDMFLDU/HGHFNê-DYRUHN
Diváci: 915.

3DUGXELFH=QRMPR 3:1 (2:1)

Branky: 7RPO3HWUiĖ SHQ 0XåtN±
âPHK\O5R]KRGÿt&LHVODU±)LãHU0RMåtã
å.âHMYO±&RQQHUDiváci: 648.

&KUXGLP7íLQHF 1:2 (1:2)

Branky:  )URQČN ±  $UUR\R  'HGLþ
å.  'RVWiOHN  'UDKRã ±  âXĐD
 $GDPXãND þ.  'UDKRã &+5 
Diváci: 1090.

6RNRORY%UQR

0:2 (0:1)

Branky:  0LFKDO âNRGD  3DFKORSQtN
5R]KRGÿt+RXGHN±+UDERYVNê/HãNDå. 79.
.RVDN$ýLKiN±0DJHUD3DFKOR
SQtN6XNXSDiváci: 525.

Varnsdorf - Vlašim 0:2 (0:2)

Branka:  )RWU  )RUWHOQê 5R]KRGÿt
0DFKiOHN±3RåLYLO9iĖDå.5XG]DQ±
)RWU.XþHUDDiváci: 405.

Táborsko - Ústí

2:3 (0:0)

Branky:  0XVLRO  0XVLRO ±  '
3URFKi]ND  6WUDGD  ' 3URFKi]ND
5R]KRGÿt =HOLQND ± 3DWiN 9RGUiåND å. 81.
6NRSHF 9/$ Diváci: 680.

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

   
   
   
   
   
    
    
   
   
   
  
   
   
   
   
   

.$03ĜÌã7Č
27MQNQUVąGFCMX÷VPCJQFKP
$TPQ*TCFGE-T¾NQXÆ  2CTFWDKEG
 5QMQNQX   èGUMÆ $WF÷LQXKEG  %JTW
FKO 2TQUV÷LQX  ,KJNCXC 8NCwKO  6ąKPGE
<PQLOQ  /CU 6¾DQTUMQ äKåMQX  8ÊVMQXKEG
·UVÊP.8CTPUFQTH
MQNQPGF÷NGMX÷VPCJQFKP
%JTWFKO  8NCwKO   5QMQNQX  <PQLOQ
  6ąKPGE  äKåMQX   8ÊVMQXKEG 
$TPQ  *TCFGE-T¾NQXÆ·UVÊP
.,KJNCXCèGUMÆ$WF÷LQXKEG/CU6¾DQTUMQ
2CTFWDKEG8CTPUFQTH2TQUV÷LQX
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

22. kolo:

Kralice - Opatovice 2:0 (1:0)

Branky:&LEXOND6NDOQtN5R]KRGÿt3RVStãLO
3±3RVStãLO0*UHþPDOåOXWpNDUW\'UDþND
%ODKRXãHN3HWUåHOD±6WUQDGHO'XUþiN
.OYDĖD5ROLQF*HUKDUG'LYiNĥ70.
6HVWDYD .UDOLF +XĖND ± 1ČPþtN +ODþtN .URERW
1RYRWQê±%ODKRXãHN 7URQHþHN 3URNRS1HþDV
6NDOQtN±'UDþND 3HWUåHOD &LEXOND $GDPtN 
7UHQpU Lukáš Krobot.

Å1HE\OWRPRF
SRKOHGQëIRWEDO´

/XNiã.URERWNRXþ.UDOLF
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'DOät YëVOHGN\  NROD -HVHQtN ² ãWHUQEHUN
   .XED 0DUWLQ =LIþiN 3HWU ýDSHN
Michal, 0RKHOQLFH ² /LWRYHO   , 2x Kuba
5RPDQ±+HLQ]3HWU-LQGUD0DUWLQ'UDJRQ3HWU
%RKDQRV6YDWRSOXN-XUiã'DQLHO9HONp/RVLQ\²
åHODWRYLFH  [,QGUD7RPiã[3HFKiþHN
7RPiã.XEtþHN7RPiã=DWORXNDO-DNXE=iEĝHK
²'RODQ\  3.6LWWD0DUHN±âLQFO

)LOLS YO /XWtQ²9äHFKRYLFH  3.,
6NRSDOtN0LFKDOâRXSDO9RMWČFK±+UDERYVNê(ULN
0LQiĜ5DGLP
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 9ãHFKRYLFH       
 /XWtQ
      
 0HGORY
      
 -HVHQtN
      
 âWHUQEHUN
      
 0RKHOQLFH
      
 =iEĜHK
      
 äHODWRYLFH
      
 /LWRYHO
      
9HONp/RVLQ\       
2SDWRYLFH
      
.UDOLFHQ+      
ýHUQRYtU
      
 +).2ORPRXFÄ%³      
'RODQ\
      
)*3678',2,$7ĜÌ'$6.$
NROR0DOHWtQ²&KYiONRYLFH  3DJiþ
5DGHN)L]HU<XULL0LFKDOþiN/XNiã1iPčäģQ+
ĜHWč]iUQD  [)LãDUD0LURVODY['RVWiO
0DUWLQ ± 6FKQHLGHU 'DQLHO äiN 0LFKDO 6UQČQVNê
'RPLQLN %čONRYLFH ² 5DSRWtQ    %ĜH]LQD
Lukáš, +OXERÿN\ ² %RKGtNRY    +HQNO
-LĜt +êEO 9tW +DėRYLFH ² .RQLFH   , 2x
.UiVD-DURPiU.QROO/XGČN.DPHQê5RPDQ3Dã
0DUWLQ3DVHND²/HäWLQD  [*HLHU0DUWLQ
[ .XþHUD -LĜt +ORXãHN 0LFKDO 3RVStãLO 5DGLP
7URXEHOLFH²%RKXėRYLFH  3XU-LĜt+RUiN
0DUWLQ±)U\þiN0RMPtUâPLUMiN-DQ.RXĜLO0LFKDO
1HVYDGED/XNiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %RKXĖRYLFH       
 &KYiONRYLFH       
 .RQLFH
      
 +OXERþN\
      
 %RKGtNRY       
 0DOHWtQ
      
 5DSRWtQ
      
 %ČONRYLFH       
 3DVHND
      
ěHWČ]iUQD       
1iPČãĢQ+       
7URXEHOLFH       
+DĖRYLFH       
/HãWLQD
      
$/($632576:($5,$7ĜÌ'$6.%
 NROR 3OXPORY ² /LSQtN Q%   ,
.UDWRFKYtO -LĜt ± [ .RYDĜtN /XNiã %čORWtQ ²
6ODYRQtQ  0XULQ2QGĜHM0XFKD3HWU±
ýHUPiN0LFKDO'XEQ0.RMHWtQ  3.
=XEDO5DGHN'RþNDO0DUWLQ YO .DPHQRY
-LĜtäĤUHN/LERU&KRPRXWRY²8UÿLFH  ,
6HGOiĜ /XERPtU ± =HOLQD /XNiã .RE\OtN 'DYLG
þHFKRYLFH²%HėRY  [+DORX]ND)LOLS
.ROHþNiĜ)UDQWLãHN±+UDEDO-DNXE Protivanov
² .RVWHOHF Q+    [ *UPHOD 0DUHN
/LSRYi²%URGHNX3ĝ  )LDOND7RPiã
1RYiN3HWU
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /LSRYi
      
 /LSRYi
      
 þHFKRYLFH       
 %URGHNX3Ĝ       
 %ČORWtQ
      
 /LSQtNQ%       
 3URWLYDQRY       
 %HĖRY
      
 .RMHWtQ
      
 3OXPORY
      
8UÿLFH
      
.RVWHOHFQ+      
&KRPRXWRY       
'XEQ0       
6ODYRQtQ
      
60226,%7ĜÌ'$6.$
 NROR +DQi 3Y ² .OHQRYLFH Q+   ,
ýHUPiN0LFKDO±9ãLDQVNê-DQ%RURYVNê0DUHN
2WDVODYLFH²ÓVWtÅ%´  âXEUW0LFKDO±[
âHUê 'DQLHO .RSHFNê$OHã .iGČ /XNiã .DORXV
5DGLP ÓMH]GHF ² 7URXEN\   , 2x Koller
0DUWLQ 0OþRFK 3DYHO -H]HUQLFH ² 1čPÿLFH
Q+    [ âDQWD -DQ [ %RViN 'DQLHO
[9\FKRGLO0DUHN&K\WLO6WDQLVODY±1DYUiWLO-DQ
1DYUiWLO 0DUHN .ROHþNiĜ 3HWU  1DYUiWLO 5RPDQ
YO  .RYiORYLFH ² 0RVWNRYLFH   , 4x
=H]XOD =GHQČN .UþPiĜ -DNXE +DWOH 0DWČM YO 
 'DGiN 9iFODY 7RYDÿRY ² åHODWRYLFH Å%´ 
  [ 0DUWLQND -DURPtU .RĜtQHN -DQ ± 7DOOD
Petr, 5DGVODYLFH ² 3LYtQ    =LFK 5HQp
6UQDG)LOLS+HU]RJ2QGĜHM±7UDMHU'DYLG
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 ÒVWtÄ%³
      
 .OHQRYLFHQ+       
 3LYtQ
      
 7URXEN\
      
 0RVWNRYLFH
     
 ÒMH]GHF
      
 -H]HUQLFH
     
 .RYDORYLFH
      
 7RYDþRY
     
2WDVODYLFH
     
äHODWRYLFHÄ%³      
5DGVODYLFH
     
+DQi3Y
     
1čPÿLFHQ+      
/,21633257,%7ĜÌ'$6.%
 NROR 0RUDYVNë %HURXQ  ãWHUQEHUN Å%´
   3.  /DFPDQ 'DYLG 0DOLQRYVNê
1LNRV+ODYiþHN0DUHN±.QRSS/LERU/DMLOL-LĜt

7HLFKPDQQ -DQ 1RYp 6DG\ Å%´  =YROH 
 [3RãXVWD3DYHO-DQHþHN$QWRQtQ+ROXE
'DYLG±1HMHGOê2QGĜHM+DYOtþHN'DYLG6ODWLQLFH
² 'RORSOD]\    âHPUR =GHQČN 6LNRUD
3DWULN 'ROHåHO 3HWU ± =iSDĜND 3DWULN /RäWLFH
² 7ĝHäWLQD    [ 0LNHã -RVHI )DOWêQHN
5RVWLVODY ± *HUHã 7RPiã 9HONi %\VWĝLFH ²
-HVHQHF    :HQ]HO -DQ 1RYRWQê 3HWU
±[7LFKê-LĜt.RQHþQê-RVHI%XULDQ%URQLVODY
.RæXäDQ\²2OHäQLFH  7KRPDV0DUWLQ
± 6DViN )LOLS 3XFKU 5RPDQ 5ê]QDU 0LURVODY
.QiSHN0LURVODY
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2OHãQLFH
      
 1RYp6DG\Ä%³       
 7ĜHãWLQD
      
 9HONi%\VWĜLFH       
 .RåXãDQ\
      
 /RãWLFH
      
 -HVHQHF
      
 0RUDYVNê%HURXQ       
 âWHUQEHUNÄ%³       
6ODWLQLFH
      
'RORSOD]\
      
6PUæLFH
      
=YROH
      
3Ĝ(%252)635267Č-29²,,7ĜÌ'$

NROR

Nezamyslice - Dobromilice

2:2 (2:1) na pk 6:5

Branky:  9pYRGD ] SHQDOW\  3OXFQDU ± 
)LDOND  9iFODYtN 5R]KRGÿt 3HĜLQD ± +ROLQND
'XGD åOXWp NDUW\  /DNRPê  9pYRGD 
0XVLO±9iFODYtN'LYiNĥ 200.
1H]DP\VOLFH%XULiQHN±/DNRPê.UiO0RUDYHF
0DFKiOHN±0XVLO+iMHN0DWRXãHN$ 3OXF
QDURG0DWRXãHN' 6WHMNRUD±9pYRGD0DMHU
'YRĜiN 
7UHQpU9ODGLPtU0LFKOtþHN
'REURPLOLFH1RVHN±âRF5RFKOD 6YR]tOHN 
/LãND.XEtþHN±9iFODYtNâHQN\ĜtN±5LFKWHU 
äRQGUD $EHOHV)LDOND±.UDWRFKYtO
7UHQpU0LORã5RFKOD

Å%\ORWRGHUE\
VHYätPYäXG\´

9ODVWLPLO0,&+/Ëý(.WUHQpU1H]DP\VOLF
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'DOät YëVOHGN\  NROR þHFKRYLFH Å%´
 %URGHN X .RQLFH   , Foret Pavel,
1ČPHþHN 0LURVODY %URGHN X 3Y ² 6NDOND 
  =DWORXNDO /HRSROG 6ROGiQ 5DGHN 0OOHU
3DYHO ± [ *ORX]DU 0DUWLQ 3URNRS 5LFKDUG
6SLVDU 2QGĜHM 9UFKRVODYLFH ² 9ëäRYLFH 
  [ 'RVWiO 0DUWLQ /LãND 0DUWLQ 0DFKiOHN
-DQ+RUiN3DYHO8UÿLFHÅ%´9tFRY 
3.  [ 9RGiN 3HWU ± âREU 0DUWLQ 7HVDĜtN
Adam, 7LäWtQ²'UæRYLFH  3.6ODYtN
-RVHI&HWNRYVNê0DUHN±9DODFK0DUWLQ6RODQR
9DOLQD %RUMD 9UDKRYLFH ² +RUQt ãWčSiQRY 
NRQWXPDFH .

NROR

+ðWĨSiQRY9UFKRVODYLFH
2:2 (2:0) na PK 4:5
Branky:  )RMW  1ČPHF ±  'RVWiO 
Hradil. 5R]KRGÿt 3HĜLQD ± =DWORXNDO 'XGD
åOXWpNDUW\1ČPHF±'RVWiO/LãND
'LYiNĥ 200
6HVWDYD +RUQtKR ãWčSiQRYD âPtG ± 6tJO
-DQtþHN6YRERGD)RMW-1ČPHF.OLPHã0HOX
]LQ %DãQê 5\FKQRYVNê)RMW/7\O
9HGRXFt$GROI/DQJHU
6HVWDYD9UFKRVODYLF-XUþtN±.OHVQLO +RUiN
3 VW  +RUiN +ROXE +UDGLO )LDOND 'RVWiO 0
/LãND 0DFKiOHN 5XEHU  'RVWiO 2  -XUþtN
7UHQpU0LURVODY3DQiþHN

Å'YDERG\EHUHPH
YäHPLGHVHWL´

0LURVODY3$1Èý(.WUHQpU9UFKRVODYLF
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'DOät YëVOHGN\ NROR 6NDOND ² 7LäWtQ 
  3.  6SLVDU 2QGĜHM 3LQNDYD 5RPDQ
%RViN 'DYLG +êVHN 3DYHO %URGHN X .RQLFH
² 9UDKRYLFH    ěH]QtþHN -DQ YO 
'UæRYLFH²8UÿLFHÅ%´  [=DKUDGQtþHN
3HWU 6UEHQê -DQ &KOXS 0DUWLQ 'REURPLOLFH
² þHFKRYLFH Å%´    âHQN\ĜtN 3HWU
.UDWRFKYtO-DNXE5LFKWHU3DWULN±5R]HKQDO)LOLS
=DERĜLO 9RMWČFK 9tFRY ² 1H]DP\VOLFH   ,
+XPSROtþHN 7RPiã %DUiQHN 0LFKDO 'UþND -LĜt
-HåHN-DURVODY9ëäRYLFH²%URGHNX3Y  ,
.YDSLO-DNXE.UþPiĜ3HWU2OEHUW/XGČN±âYDUF
-DNXE6ROGiQ3HWU
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 9UFKRVODYLFH      
 +RUQtâWČSiQRY      
 'UåRYLFH
     
 'REURPLOLFH      
 9UDKRYLFH
     
 %URGHNX.      
 7LãWtQ
     
 9tFRY
     
 %URGHNX3Y      
6NDOND
     
8UþLFHÄ%³
     
1H]DP\VOLFH      
9êãRYLFH
     
ýHFKRYLFHÄ%³      

,,,7ĜÌ'$6.83,1$$
12.kolo2OäDQ\²%HGLKRäģ  [âHVWiN
0LFKDO .ROHĖiN 7RPiã 5RN\WD /XNiã 6HLGOHU
Michal, 1čPÿLFH Q+ Å%´  3DYORYLFH   
3.  2OHMQtþHN -DNXE ± .ĜHSHOND =E\QČN
1H]DP\VOLFH ² %LVNXSLFH    6WUêþHN
'RPLQLN ± [ =ERĜLO $GDP [ +DOHQND 'DQLHO
0DUHN9UDWLVODY2WDVODYLFHÅ%´%URGHNX3YÅ%´
  )UHKDU-DQ±6HOXFNê/XNiã*DPEHUVNê
Petr,.UDOLFHQ+Å%´ åHOHÿ  , Frýbort
-DURVODY =DSOHWDO /HRã =HPiQHN -DNXE ± [
0RåQê3HWU
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %LVNXSLFH
     
 .UDOLFHQ+Ä%³      
 %URGHNX3YÄ%³      
 1ČPþLFHQ+Ä%³     
 2OãDQ\
     
 3DYORYLFH
     
 äHOHþ
     
 2WDVODYLFHÄ%³      
 1H]DP\VOLFHÄ%³     
%HGLKRãĢ
     
,,,7ĜÌ'$6.83,1$%
15. kolR =GčWtQ ² +YR]G    +ODYLQND
0DUWLQ /HQćiN âWČSiQ %UDQþtN 0LFKDO ± [
âYHF5DGHNþHFK\S.3WHQt  ätGHN
0DUWLQ ± +UDEDO -LĜt 1HYUOD 7RPiã 2WLQRYHV ²
3ĝHP\VORYLFH  [.RKRXW-LĜt-DQHþHN
-RVHI 'ROHåHO 7RPiã ± 7\O 0DUWLQ =DKUDGQtþHN
$QWRQtQ.ODGN\²%URGHNX.RQLFHÅ%´  ,
[ .ĜHþHN 'DYLG [ 7RYiUHN -DURPtU 'RODQVNê
$QWRQtQ )LDOD 3HWU .ĜHþHN 7RPiã ± 1HSRåLWHN
Petr
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 3OXPORYÄ%³      
 .ODGN\
     
 .RVWHOHFQ+      
 =GČWtQ
     
 2WLQRYHV
     
 3URWLYDQRYÄ%³      
 ýHFK\S.      
 3ĜHP\VORYLFH      
 3WHQt
     
+YR]G
     
%URGHNX.Ä%³      
06'/VWDUätGRURVW
 NROR 9tWNRYLFH ² )UëGHN0tVWHN   ,
âWXOtN 0DWČM YO  .URPčĝtæ ² 7ĝLQHF   ,
-DORYLþRU2QGĜHM&LHQFLDOD/XNiã1LHPF]\N3HWU
%DQtN 2VWUDYD Å%´  3URVWčMRY    , 3x
6PpNDO'DQLHO0DJGRQ7RPiã-XURãND3DYHO±
6HGOiþHNâWČSiQ6LJPD2ORPRXFÅ%´+OXÿtQ
   5HSþHN 0DUWLQ %tOê 'DQLHO 0DODFND
0DUWLQ+DGHã0DWČMâSDWQê.U\ãWRI±%tOê'DYLG
%OLQND 'DYLG =OtQ Å%´  %ODQVNR , .DUYLQi
Å%´  /täHė    =\FK 5RPDQ 0Uy]HN
3DWULN ± [ ýDGtOHN -DQ =EURMRYND %UQR Å%´
2SDYD  [.XþD'RPLQLNâþXGOD$GDP
6FKZDU] 0DW\iã 3HãND 'RPLQLN YO  6ORYiFNR
Å%´9DODäVNp0H]Lĝtÿt  %\UWXãâLPRQ
1RYRWQê9RMWČFK
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2SDYD
    
 /tãHĖ
    
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 %ODQVNR
    
 6ORYiFNRÄ%³
    
 9tWNRYLFH
    
 )UêGHN0tVWHN     
 =EURMRYND%UQRÄ%³     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³     
.URPČĜtå
     
+OXþtQ
     
=OtQÄ%³
     
7ĜLQHF
     
3URVWčMRY
     
.DUYLQiÄ%³
     
9DODãVNp0H]LĜtþt      
06'/PODGätGRURVW
 NROR 9tWNRYLFH ² )UëGHN0tVWHN   
3ULEHOD/XNiã/DMþRN)LOLS±%RUMDþ'RPLQLNâHED
6HEDVWLDQ .URPčĝtæ ² 7ĝLQHF    'REUê
$GDP ± .XEOD 9LOOLDP %RUVNL %RJGDQ %DQtN
2VWUDYDÅ%´3URVWčMRY  7HPHO0DUWLQ
+ROXE'HQLV&K\OHN5RVWLVODYýHUYLQND'DO\Q±
.UiVD 5RPDQ .RVHN 7DGHiã 6LJPD 2ORPRXF
Å%´  +OXÿtQ    2SDWĜLO 'RPLQLN 9\KOtGDO
Jakub, =OtQÅ%´%ODQVNR  0DUWLQiVHN
2QGĜHM .DUYLQi Å%´  /täHė    9ROQê
'RPLQLN ± 6XFKê /XNiã =EURMRYND %UQR Å%´ 
2SDYD  äLGHN)UDQWLãHN6ORYiFNRÅ%´
9DODäVNp0H]Lĝtÿt  [âOHFKWD'DYLG
9\WLVND 3DWULN $EVRORQ 1LNROD .UDYiþHN -RQiã
9DOiãHN'DYLG+DVWDãD5LFKDUG YO ±ýtS-DURPtU
:RORF]LM0LFKDO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 2SDYD
     
 =EURMRYND%UQRÄ%³     
 6ORYiFNRÄ%³
     
 3URVWčMRY
     
 )UêGHN0tVWHN      
 9tWNRYLFH
     
 .URPČĜtå
     
+OXþtQ
     
=OtQÄ%³
     
7ĜLQHF
     
/tãHĖ
     
.DUYLQiÄ%³
     
%ODQVNR
     
9DODãVNp0H]LĜtþt      
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DOBROCHOV SLAVÍ DALŠÍ MISTROVSKÝ TITUL,
Z PRVNÍ LIGY PADAJÍ SMRŽICE A MEDVĚDI
PROSTĚJOV O všem nejpodstatnějším rozhodlo předposlední kolo
1. okresní ligy mužů v malé kopané
ČUS Prostějovska 2018/19. Turnajů
sedmého dějství se kvalitně zhostila
hřiště v Laškově a Vrbátkách, po tamních bojích nezůstaly téměř žádné tabulkové otazníky.
Stěžejním faktem je, že po loňské odmlce vybojoval další mistrovský primát tradičně největší favorit SK Tomek Dobrochov. V sobotu totiž dokázal porazit oba
své nejbližší pronásledovatele, nejprve

druhé FK Vrbátky 2:0 a poté i třetí Orly
Otinoves 7:2. Tím pádem už nemůže
být v suverénním čele předstižen.
O stříbro a bronz se ještě strhne dramaticky vyrovnaný boj v posledním kole
mezi zmíněnými Vrbátkami i Otinovsí
a také čtvrtou Chaloupkou Prostějov +
pátým 1.FC Laškov. Naopak jasno už
je o dvou sestupujících kolektivech, neboť šestá Kobra Kobeřice smetla osmé
Medvědy Prostějov 6:1 a zachránila se. S
Medvědy padá dolů rovněž sedmý Sokol
Smržice.
(kopa, son)

2.5(61©/,*$08lµ
7. KOLO
Hřiště Laškov: MK Medvědi Prostějov – SK Kobra Kobeřice 1:6, Medvědi PV
– SK Chaloupka Prostějov 2:6, 1.FC Laškov – Kobeřice 8:2, Laškov – Chaloupka
PV 9:1.
Hřiště Vrbátky: Sokol Smržice – FK Vrbátky 0:5, Orli Otinoves – Smržice 5:0,
Vrbátky – SK Tomek Dobrochov 0:2, Otinoves – Dobrochov 2:7.
'REURFKRY
9UEiWN\
2WLQRYHV
&KDORXSND39
/DãNRY
.REHĜLFH
6PUåLFH
0HGYČGL39

3UĥEčæQiWDEXOND













































FOTBAL
5(/$;&(17580*Ð/
.5$-6.ê3Ĝ(%25'25267
NROR 9LNWRULH3ĝHURYÅ%´þHUQRYtU  ,
0OþRFK 'DYLG &DOHWND +\QHN ± [ +DQRXVHN -LĜt
.LUVFKEDXP 0DUHN .RQLFH ² +). 2ORPRXF
Å%´    3.  3Dã 0DUWLQ âNUDEDO 'DYLG
âPtG =GHQČN &HWNRYVNê 9RMWČFK ± [ /DQJ -DQ
6WRSSHQ0DWČM1RYp6DG\²-HVHQtN  , 2x
)RMWtN 2QGĜHM 6PUþHN 0LFKDO 0HO]HU$GDP +DGD
'RPLQLN±.Up]DN'DQLHOýHUYHĖiN$OIUHG+RUiN-LĜt
0RKHOQLFH²þHFKRYLFH  [%UXOtN2QGĜHM±
ěHKiN0DUWLQ1DQWO5RVWLVODY=iEĝHK²åHODWRYLFH
   $SSO .U\ãWRI %DOFiUHN 9RMWČFK 1DYDUD
)UDQWLãHN&KRPRXWRY²8UÿLFH  , Malíšek
-LĜt 6HGOiþHN 7RPiã +DėRYLFH ² 9HONp /RVLQ\
  [.QHEO0LFKDO.XþHUD5RPDQ±=GUiKDO
0DWRXãH+DQXOtNâWČSiQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 ýHUQRYtU
      
 =iEĜHK
      
 1RYp6DG\       
 -HVHQtN
      
 äHODWRYLFH       
 +).2ORPRXFÄ%³      
 0RKHOQLFH       
 3ĜHURYÄ%³       
 þHFKRYLFH       
&KRPRXWRY       
.RQLFH
      
8UÿLFH
      
+DĖRYLFH       
9HONp/RVLQ\       
.5$-6.É6287Čå'252676.83,1$Å%´
16.kolo: 1čPÿLFH%URGHN X 3Y ² 3URWLYDQRY
%URGHNX.  %XþHN0DUWLQ)UJiO-DNXE
9UiQD -DQ 6WXGHQê $GDP .RMHWtQ ² .R]ORYLFH
  [/XNiã0DUFHO9RMiþHN0DWČM±9\EtUDO
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kultura v Prostějově a okolí

„Stěhování bylo náročné, ale už je naštěstí za námi. Myslím si, že nové prostory jsou báječné, panuje tady úžasná
atmosféra a barevné prostředí. Kolegyně, které se stěhováním pomáhaly,
jsou vskutku šikovné, Petra Hežová,
jedna z nich, dokonce namalovala pro
děti na stěnu krásný orientační strom.
Kromě toho tady vznikl prostor pro
nejmenší, ale i pro teenagery. Knihovna se tímto otevřela většímu spektru
návštěvníků,“ vyjádřil se ředitel Městské knihovny Aleš Procházka.
Oddělení pro děti a mládež bude otevřené každý všední den kromě úterý
od 11:00 do 17:00 hodin a v sobotu
od 8:00 do 11:30 hodin. Tak neváhejte do nového prostředí nahlédnout!
(tem)
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PROSTĚJOV Ve čtvrtek 2. května
otevřela Městská knihovna Prostějov oddělení pro děti a mládež
v nově zrekonstruovaných prostorách v ulici Vápenice. Tamní prostředí je barevné a uzpůsobené většímu spektru čtenářů. Na své si tak
od nynějška přijdou ti nejmenší,
ale i ti starší.
Po dlouhé rekonstrukci trvající téměř
dva roky jsme se konečně dočkali
otevření oddělení pro děti a mládež Městské knihovny v prostorách
Domu dětí a mládeže v ulici Vápenice.
Od srpna roku 2017 fungovalo oddělní na zámku a od ledna letošního roku
bylo nadto kompletně uzavřeno kvůli
stěhování knih a veškerého vybavení
zpět na Vápenici.
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Zahajovací koncert hudebního festivalu
Prostějovské dny hudby proběhl jako
tradičně na konci dubna. Oproti loňsku,
kdy vystoupilo pouze jedno hudební
těleso, a sice Dechový orchestr ZUŠ
Vladimíra Ambrose, se jej tento rok
zúčastnilo hned pět pěveckých sborů.

ky ze Slavíka a růže zazpívaly Canto di
Gloria od Nina Roty a Janíčku, Janíčku
Emila Hradeckého. Následně se k nim
přidaly děti z Kolotoče a společně vystoupily s Truvérskou mší Petra Ebena.
Poté na pódium přišel sbor Exaudi se
skladbami Pán blízko nás od Georga Fridricha Händela, Luthermesse – Et Spiritum Sanctum Michaela Schütze a Kyrie
téhož skladatele. Orlice pak představila
pět známých skladeb Jaroslava Ježka –
Šaty dělaj člověka, David a Goliáš, Svítá, Nebe na zemi a Život je jen náhoda.
Na závěr zaujala Vlastimila Písní Josefa
Bohuslava Foerstera, Jitřní písní Leoše
Bečváře a dalšími čtyřmi skladbami Antonína Dvořáka. Nakonec ještě zazněly
tři společné skladby.
Koncert byl tentokrát navíc spojen s jubilejním koncertem ke 150. výročí vzniku pěveckého sboru Vlastimila. U této
příležitosti tak promluvilo hned několik
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PROSTĚJOV Tolik nástrojů pohromadě jste jistě ještě neviděli!
Základní umělecká škola Vladimíra
Ambrose si v rámci Prostějovských
dnů hudby pro ty nejmenší připravila v Městském divadle v Prostějově
bohatý komponovaný program. Nechyběly v něm zpěv, tance, scénky,
ale hlavně hudba. Žáci hráli na nejrozmanitější nástroje a drobotinu
nejen jimi zaujali.

i příběh z říše hraček. Na začátku méďa,
káča, kosmonaut, robot, voják, panenky, jednorožec, šašek, králíček, kovboj
a další odešly od dětí, protože si místo
nich drobotina hrála se svými mobily.
V závěru se k nim však hračky vrátily,
děti totiž přišly na to, že ony jsou na
hraní lepší.

Z VERNISÁŽE

Žáci ZUŠ si s sebou přinesli snad všechny nástroje, které ve škole mají. Hráli na
kytary, zobcové a příčné flétny, klavír,
akordeony, violoncello, klarinety, trubky a saxofony. Sálem zněly dokonce
i bubny a zvláštní nástroj zvaný marimba, což je bicí hudební nástroj podobný
xylofonu. Koncertem se navíc prolínal
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100. let výročí školy, den poté bude
probíhat den otevřených dveří na naší
škole,“ pozvala všechny příznivce módy
ředitelka SŠDAM Ivana Vaňková.
Výstava s pestrou škálou uměleckých
děl bude v muzeu přístupná až do 29.
května.

O komponovaný pořad ZUŠ byl vskutku velký zájem. „Původně se mělo hrát
jen jedno z představení v deset hodin.
Přihlásilo se ale víc škol, než jsme čekali, a tak jsme se rozhodli rozšířit program na dvě představení v devět a jedenáct,“ vysvětlila pokladní divadla Věra
Janálová.

Společná výstava pedagogů a výtvarníků se koná již podruhé, tentokrát
u příležitosti 100. výročí založení této
školy. Na výstavě se prezentuje celkem
šestnáct autorů a svými pracemi vytvořili jedinečný dialog. Diváci tak mohou
zhlédnout figurativní a abstraktní malby, fotografická zátiší a koláže, architektonické vizualizace, instalace, konceptuální objekty, videoobjekty, kresby
na pomezí abstrakce, design užitých
předmětů, ale i hračky, oděvní modely,
grafiky a autorské knihy.
„Tento pestrý a bohatý soubor prací si

Aneta KŘÍŽOVÁ

PROSTĚJOV Minulé pondělí 29.
dubna se konala vernisáž výstavy
pedagogů Střední školy designu
a módy s příznačným názvem „Druhá směna“. Prostějovské muzeum
obohatily nejen obrazy, fotografie
a kresby, ale i trojrozměrné objekty
ze dřeva, textilu, porcelánu a nejrůznější instalace. Vernisáž také ozvláštnila módní přehlídka.

navzájem nekonkuruje, ale spíše vytváří harmonický celek s hlubokým
vyjádřením svých autorů. Propojuje se
zde krásná a účelná tvorba se životem
každého z nás,“ sdělila souhrnně k dílům autorka kresby a grafiky Pavla Kukalová. Autoři děl se kromě výuky na
SŠDAM pohybují ve své praxi v řadě
odborných sfér, najdeme mezi nimi pedagogy, kteří se věnují také grafickému
designu, komerčním spotům, videomappingovým instalacím, malbě, interiérové architektuře, designu nábytku,
studii rodinných domů, dále také vývoji a výrobě dřevěných hraček či například výrobě optimistických uren.
„Výstava byla zajímavá, zvláště některá
díla byla k zamyšlení, mně se ale nejvíc líbila módní přehlídka Yvony Leitner, vybrané modely vypadaly skvěle
a propracovaně, některé z nich bych si
dovedla na sobě i představit,“ zmínila se
jedna z desítek návštěvnic Jana K.
„Ke stému výročí školy chystáme ještě
mnoho dalších akcí. Již teď mohu prozradit, že na konec května připravujeme výstavu maturitních prací na zámku na Pernštýnském náměstí, na srpen
pak módní přehlídku, která se bude
konat na náměstí TGM. V září pak
happening v kině Metro 70 a ve Smetanových sadech a samým vyvrcholením
pak budou 4. října Doteky módy aneb
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Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose v Prostějově pořádá i letos tradiční
hudební festival Prostějovské dny hudby.
Minulé pondělí jej zahájila koncertem, na
němž vystoupily dívčí komorní sbor Slavík a růže, dětský pěvecký sbor Kolotoč,
smíšený sbor Exaudi, mužský pěvecký
sbor Orlice a ženský pěvecký sbor Vlastimila. Festival pokračoval ve čtvrtek komponovaným pořadem studentů ZUŠ,
který si přichystali pro žáky mateřských
škol a prvního stupně základních škol.
V programu nechybělo zpívání, tancování, herecké scénky, recitování básní, ale
zejména, jak název festivalu napovídá,
hudba.
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Na úsvitu prvního jarního měsíce zůstaly Petrášovy svěřenkyně definitivně třetí
po nadstavbě, byť jen o fous za druhým
Libercem. Po šťastném přemožení Pražanek 3:1 o tom rozhodla hladká prohra
0:3 v hanácké metropoli, do play-off tedy
loňské šampiónky nevstupovaly z úplně
výhodné pozice. Navíc se zranilo libero
Terka Slavíková a celou čtvrtfinálovou
sérií musely parťačky projít bez ní.
Aby komplikací nebylo málo, nastaly další. Zahajovací utkání proti Přerovu sice
zkoncentrovaný mančaft urval 3:1, leč
vzápětí vybouchl na půdě soupeřek 0:3
a Zubřice se dostaly do laufu. Tím víc, že
ve druhém setu třetího vzájemného zápasu vypadla ze sestavy taktéž vinou zvrtnutého kotníku kapitánka Horká. Oslabený
tým VK nejkritičtější momenty celého
ročníku naštěstí ustál.
Duel číslo tři kolektivní dřinou umlátil
3:2 navzdory závěrečným nervům včetně
šesti neproměněných mečbolů. A stejně
těsným poměrem pak doslova vydupal
z přerovského kurtu i postupovou výhru
na konci čtvrtého mače. V tiebreaku tam
protivnice vedly už 13:8, přesto nezdolné
Prostějovanky sedmi získanými balóny za
sebou otočily na finálních 13:15!
„Byla to strašně těžká série. Soupeřky hrály výborně, my jsme se bez Helči i Slavči
snažily makat na maximum a nějak to
urvat. Což se nakonec povedlo. Ty dva
zdravotní záseky nás s holkama ještě víc
semknuly, společně jsme šly tím bojovněji do toho. A moje závěrečné šňůra
na servisu? Nejdřív jsem dala se štěstím
prasátko. Pak jsem věděla, že soupeřky už
budou taky nervózní, a když se mi povede
dávat dobré podání, šance na obrat určitě
je,“ popisovala vypjaté prolomení čtvrtfinálové brány Marie Toufarová.
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na Olympu 3:0, načež se dostavilo nové
vystřízlivění. Mělo podobu dvou klíčových porážek na vlastní palubovce 1:3
s úpéčkem + 2:3 s obnovenou Nemesis
ze severních Čech.

gratulantů, mezi nimi i členové jednotli- QUVWRWX2ąGTQX÷
HKP¾NGRTQVKVKGDTG
vých sborů. „Vlastimile přejeme zejmé- GMXRTCXQ

na to, ať svou krásnou hudbou nadále Marek Sonnevend
těší nejen Prostějov, ale i široké okolí,“
nechali se slyšet členové sboru Exaudi.
Oslavenkyně navíc dostaly nejednu
květinu a vyznamenání. V závěru večera
získala Vlastimila ocenění jako sbor a její
hlavní sbormistryně Marie Hejdušková
poté ocenění za celoživotní práci.
Návštěvníků, mezi nimiž nechyběli
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Aby měly volejbalistky VK již po semifinále jistotu ligové medaile, potřebovaly ve druhém kole vyřazovací části
překonat zatraceně vysokou překážku.
V cestě jim stály liberecké sokyně, s nimiž prohrály pět ze šesti vzájemných
utkání sezóny (včetně přípravných),
navíc pokaždé 2:3.
Tenhle komplex ožil hned napoprvé pod
ještědským vysílačem, kde slibně rozjetý
souboj dopadl právě porážkou v osudovém tiebreaku. Následně se sice skvadra
okolo uzdravené Horké obdivuhodně
zvedla a Duklu zdolala jak doma po boji
3:1, tak venku suverénně 3:0. Vzápětí se
však znovu vrátil na scénu strašák pátých
sad, prohra 2:3 znamenala promarnění
postupového mečbolu i poslední návrat
semifinálového dramatu na sever republiky. Tam nezlomené Moravanky opět
zabraly a obratem nepříznivého průběhu
na 3:1 překročily svůj temný stín.
Vysněná účast ve finále se tedy stala realitou, ovšem nic víc už viditelně vyšťavený
výběr vékáčka nesvedl. A v titulové sérii
olomouckým favoritkám skoro vůbec nevzdoroval. Ve vstupním zápasu byl vyrovnanější jediný set (0:3), ve druhém střetnutí dva včetně jednoho získaného (1:3).
Ani napotřetí se marně snažící obhájkyně
pořádně nekously (0:3) a nezbylo, než
rivalkám pogratulovat k jasné i naprosto
zasloužené finálové dominanci.
Což však nemohlo nic změnit na celkové
spokojenosti s dobytou druhou příčkou
číslo dva. „Přes veškeré peripetie jsme
společně coby jeden mančaft zvládli
všechny problémy až k zisku dvou stříbrných medailí, což já osobně považuju za
velký úspěch. Už v zimě jsme se dostali do
finále Českého poháru, což byl náš velký
cíl. Ještě víc si teď vážím druhého místa
v ligové soutěži, ke kterému jsme se tvrdě probojovali. Holkám za to patří velká
pochvala a obrovské poděkování, v klíčových chvílích se semknuly a společně makaly za Prostějov,“ uzavřel trenér Lubomír
Petráš ve svém hodnocení.
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navštivte stále více oblíbenější inter vecerník
á
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Vystoupily dívčí komorní sbor Slavík
a růže, dětský pěvecký sbor Kolotoč,
smíšený sbor Exaudi, mužský pěvecký
sbor Orlice a nakonec ženský pěvecký
sbor Vlastimila.
Jednotlivé sbory zapěly vždy několik
známých i méně známých písní. Dív-

.QLKRYQD]QRYXRWHYíHOD Tereza MACHOVÁ

Tereza
MACHOVÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Minulé pondělí byly v přednáškovém sále Národního domu zahájeny Prostějovské
dny hudby. Tento tradiční hudební festival, který pořádá ZUŠ Vladimíra Ambrose, letos slaví 27
let od svého prvního uspořádání. Spolu s ním si připomíná 150. výročí svého vzniku i ženský
pěvecký sbor Vlastimila. Se zřetelem na uvedené slavnostní jubileum se zahajovacího koncertu
ujal právě zmíněný sbor. Kromě něj vystoupily také sbory Slavík a růže, Kolotoč, Exaudi a Orlice.
Příležitost vidět na jednom místě tolik skvělých sborových zpěváků si nenechaly ujít téměř dvě
stovky návštěvníků. Večerník byl mezi nimi!
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MÍSTNÍ SBORY ZAHÁJILY
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Vítìzné bloky
1. Bezhandolska (Prostějov) 138, 2.
Candráková (Liberec) 105, 3. Trnková
(Olomouc) 102, 4. Rutarová (Prostějov) 97, 5. Šimáňová (Olymp Praha) 78,
6. Vyklická (KP Brno) 76, 7. Jehlářová
(Přerov) 72, 8. Janečková (Šelmy Brno)
65, 9. Nečasová (Ostrava) 63, 10. Kohoutová (Liberec) 62, 15. Horká 55, 16.
Kozmík 54, 17. Zatloukalová 54, 29.
Toufarová 38, 32. Nová 36, 39. Kojdová 30, 89. Šmídová 5, 93. Polášková 4,
105. Slavíková (všechny Prostějov) 1.

Úspìšnost útoku
1. Trnková (Olomouc) 64 %, 2. Bezhandolska (Prostějov) 54 %, 3. Kozmík (Prostějov) 50 %, 4. Vašinová (Frýdek-Místek)
50 %, 5. Rutarová (Prostějov) 48 %, 6.
Candráková (Liberec) 48 %, 7. Kohoutová (Liberec) 48 %, 8. Kočvarová (Šelmy
Brno) 48 %, 9. Shapaval (Přerov) 48 %, 10.
Purchartová (Olymp Praha) 47 %, Horká
41 %, Kojdová 33 %, Nová 33 %, Toufarová 29 %, Polášková 29 %, Weidenthalerová (všechny Prostějov) 11 %.

&HONRY½XzLWHÄQRVW
1. Horká (Prostějov) +378, 2. Pištěláková (Liberec) +378, 3. Janečková (Šelmy
Brno) +342, 4. Bezhandolska (Prostějov) +299, 5. Trnková (Olomouc) +271,
6. Měrková (Přerov) +255, 7. Šimáňová
(Olymp Praha) +249, 8. Fricano (KP
Brno) +232, 9. Boulová (Šelmy Brno)
+220, 10. Candráková (Liberec) +217,
Rutarová +174, Kojdová +131, Toufarová +93, Kozmík +85, Zatloukalová +30,
Šmídová +17, Baláková 0, Dvořáčková
-1, Weidenthalerová -4, Polášková -14,
Slavíková (všechny Prostějov) -45.

Úspìšnost pøihrávky
1. Košická (Olomouc) 48 %, 2. Kolářová
(Liberec) 46 %, 3. Kovářová (Olomouc)
45 %, 4. Chlumská (Šelmy Brno) 45 %, 5.
Kossányiová (Olomouc) 42 %, 6. Dostálová (Liberec) 42 %, 7. Polášková (Prostějov) 41 %, 8. Michalíková (Olomouc)
41 %, 9. Stavinohová (Olymp Praha) 40
%, 10. Pavelková (Frýdek-Místek) 39 %,
18. Slavíková 36 %, 19. Toufarová 36 %, 31.
Kojdová 32 %, 39. Nová 29 %, 55. Weidenthalerová (všechny Prostějov) 17 %.

Esa
1. Šimáňová (Olymp Praha) 65, 2. Měrková
(Přerov) 57, 3. Pištěláková (Liberec) 48, 4. Janečková (Šelmy Brno) 47, 5. Zemanová (Ostrava) 41, 6. Kossányiová (Olomouc) 41, 7.
Bezhandolska (Prostějov) 40, 8. Svobodová (Přerov) 39, 9. Mikšíková (Liberec) 38, 10.
Candráková(Liberec)37,19. Horká 25, 21.
Kojdová 24, 22. Toufarová 24, 27. Nová
23, 33. Zatloukalová 20, 46. Rutarová 16,
59. Weidenthalerová 11, 80. Kozmík 7,93.
Šmídová (všechny Prostějov) 4.

&HONRYÙSRÄHWERGÕ
1. Janečková (Šelmy Brno) 664, 2. Pištěláková (Liberec) 649, 3. Horká (Prostějov)
612, 4. Měrková (Přerov) 480, 5. Fricano
(KP Brno) 438, 6. Kalhousová (Olymp
Praha) 398, 7. Bezhandolska (Prostějov)
372, 8. Kojdová (Prostějov) 362, 9. Skiba
(KP Brno) 359, 10. Mikšíková (Liberec)
355, 21. Nová 294, 24. Toufarová 278,
32. Rutarová 241, 58. Kozmík 109, 63.
Zatloukalová 87, 85. Polášková 36, 89.
Šmídová 24, 100. Weidenthalerová 12,
117. Slavíková (všechny Prostějov) 1.

Marek SONNEVEND

Prvně jmenovaná kapitánka dlouho
měla na dosah triumf coby nejčastěji
bodující hráčka soutěže, ale zranění
i únava ji nakonec poslaly na třetí místo. Ostřílená univerzálka však těsně
vyhrála celkovou užitečnost!
Bulharská blokařka ovládla hodnocení
top obránkyň na síti, navíc skončila druhá
v úspěšnosti útoku, čtvrtá v užitečnosti

PROSTĚJOV Ve většině statistických ukazatelů jednotlivkyň se
volejbalistky VK Prostějov umístily v popředí UNIQA extraligy
žen ČR 2018/2019. Nejvíc přitom zářily Helena Horká a Veronika Bezhandolska.

Prostějov (son) - Právě dnes začíná v Jablonci nad Nisou soustředění reprezentace volejbalistek
České republiky na Golden European League žen 2019. Tahle mezinárodní soutěž se hraje od konce
května do druhé poloviny června
a v užší nominaci národního výběru naší země se objevila jediná
hráčka VK Prostějov. Jde o smečařku Petru Kojdovou, jež nyní
zabojuje o proniknutí do sestavy
pro duely Zlaté ligy. Další členky
vékáčka přicházející v úvahu ze širší nominace (nahrávačka Michaela
Zatloukalová, blokařka Eva Rutarová, smečařky Marie Toufarová
a Lucie Nová) se tentokrát mezi
vyvolenými neocitly ze zdravotních či jiných důvodů.
Zajímavostí je, že nároďák ČR
po odvolaném trenérovi Zdeňku
Pommerovi převzal zahraniční
kouč z minulosti spjatý s prostějovským klubem. Řek Ioannis
Athanasopoulos je manželem slovinské blokařky Sonji Borovinšek,
která na Hané tři sezóny působila,
a její manžel s ní tady často pobýval. „Prostějov miluju. Moje žena
hrála v Prostějově tři roky a oba
máme na tuto dobu skvělé vzpomínky. Pomáhal jsem i trenéru
Čadovi se skautingem, když bylo
potřeba. Znám haly, týmy, hráčky
i některé trenéry, český volejbal
sleduji pravidelně,“ řekl Athanasopoulos v rozhovoru pro webové
stránky ČVS.
Užší nominace volejbalistek ČR
na Golden European League 2019
Nahrávačky: Pavla Šmídová
(Olymp Praha) a Simona Kopecká (Dukla Liberec). Blokařky:
Kateřina Holásková (Kanti Schaffhausen), Veronika Trnková (UP
Olomouc), Barbora Purchartová
(Olymp Praha), Klára Vyklická (KP
Brno). Smečařky: Michaela Mlejnková (Developres Rzeszow), Eva
Hodanová (SC Postupim), Andrea
Kossányiová (UP Olomouc), Petra
Kojdová (VK Prostějov), Kristýna Šustrová (Dukla Liberec) a Eva
Svobodová (Volejbal Přerov). Univerzálky: Tereza Patočková (VfB
Suhl), Gabriela Orvošová (UP Olomouc). Libera: Veronika Dostálová
(Dukla Liberec), Nikola Vaňková
(Volejbal Přerov).

9UHSUHzHQ¤5MH
]9.MHQ.RMGRY½

Nejlepší ženský volejbal v ČR se za mnoho posledních let hraje na Hané, to je všeobecně známá věc.
Proto nepřekvapí, že plná polovina novopečených
šampionek republiky z UP Olomouc dříve působila v prostějovském klubu. Do téhle početné skupiny patří nahrávačka Šárka Kubínová, blokařky
Veronika Trnková a Nikol Sokolová (za svobodna
Sajdová), smečařky Andrea Kossányiová a Darina
Košická plus libero Julie Kovářová.

Půlka nových mistryň prošla VK

Foto: Marek Sonnevend

Foto: Marek Sonnevend

OBRAZEM

ZAUJALO NÁS -

a sedmá bodově i počtem es. Tomu se
říká všestrannost podložená kvalitou!
Do elitní desítky ještě pronikly střeďačky Gabriela Kozmík (třetí v úspěšnosti zakončení) i Eva Rutarová (pátá
ve stejné činnosti, čtvrtá v počtu vítězných bloků) a smečařky Lucie Polášková (sedmá na přihrávce) i Petra
Kojdová (osmá v počtu bodů).

Individuální statistiky: Horká třetí bodově a nejlepší
v užitečnosti, Bezhandolska jedničkou v blokování

se teď s hanáckým klubem loučí
a podle dostupných informací míří
do Šelem Brno.
ƔƔ Jak se ohlížíte za posledním finálovým duelem?
„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

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

OLOMOUC Na kapitánce
VK Prostějov Heleně Horké
(na snímku) se v úplném závěru velenáročné sezóny už
projevovala únava, například
třetí finálový duel v Olomouci strávila skoro celý nezvykle
na lavičce. To však společně
s hladkou porážkou v rozhodujícím střetnutí i celé sérii
o titul nemohlo nic změnit
na spokojenosti, kterou cítila z úhrnného zvládnutí ročníku
2018/2019. Ostřílená univerzálka

ƔƔ Dá se říct, že se oproti minulým
letům zrcadlově otočily role Prostějova a Olomouce?
„Jo, asi tak nějak. My jsme v sérii o zlato
mohly zahrát o něco líp, ale ani tak bychom na Olomouc stejně neměly, což si
musíme přiznat. Výsledky 0:3, 1:3 a 0:3
mluví samy za sebe, nešlo o žádnou náhodu. Úpéčko prostě bylo jasně lepší a titul si
jednoznačně zasloužilo.“
ƔƔ Vy tedy stříbro berete
jako velký úspěch?
„Rozhodně ano. Z mého pohledu je to přímo extra úspěch!
Vzhledem k tomu, jaké jsme
měly během sezóny 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
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW finále vynikající. Vybojovaly
ani v letošním ročníku neměly. Moc
jsme stříbro v lize i v poháru,
soupeřkám gratulujeme, hrály opravdu což je určitě veliký úspěch. Jak říkám,
skvěle. A až nám vlastní úspěch dojde, před holkama klobouk dolů.“
tak si ho taky s radostí užijeme. Za to, ƔƔ Asi už není tajemstvím, že z véjak celá sezóna s tímhle naším týmem káčka odcházíte. Jaké byly uplynulé
probíhala a vypadala, nakonec klo- dva roky v Prostějově?
bouk dolů.“
„Minulá sezóna byla úplně top, zahrála
ƔƔ Nechyběla vám přesto ve finále jsem si úžasný volejbal ve skvělém kolekenergie?
tivu a s extra výsledky. Tenhle poslední
„Mně osobně teda jo, cítila jsem se už fakt ročník byl mnohem náročnější jak herunavená. Hodně nás vymačkala semifi- ně, tak hlavně psychicky. Sice jsme s holnálová série s Libercem, která byla strašně kama vytvořily úžasný kolektiv po lidské
těžká, vyrovnaná a dlouhá na plných pět stránce, co se týče povah a vzájemných
zápasů. Navíc hned po postupu jsme šly vztahů. Na druhou stranu volejbalová
na Olomouc, která má momentálně tak kvalita šla oproti předchozí sezóně dost
silné družstvo, že jsme prostě nedokázaly dolů, na tuhle ne úplně špičkovou úrovíc konkurovat. Pokud vezmu naše vzá- veň jsem si musela po pravdě trochu
jemné souboje z předchozího průběhu zvykat. Ale musím zdůraznit, že navzdosezóny, nikdy to z naší strany nebyla žád- ry všemu jsme společně vždycky bojoná sláva. A finále tomu odpovídalo. Třeba valy na maximum a dělaly, co se dalo.
loni Olomoučanky nás potrápily ve finá- Proto jsem přesvědčená, že s odstupem
lových bitvách docela hodně, v létě se pak času snad každý ta dvě stříbra plně doještě posílily, jsou sehrané. Za své výkony cení. Podle mého názoru jsme dosáhly
zaslouží uznání.“
naprostého maxima.“

maxima,
na co jsme
měly“

Helena Horká:„Postupem do finále RYCHLÝ
obou českých soutěží jsme dosáhly 9(ÿ(51Ì.

Pondělí 6. května 2019
www.vecernikpv.cz
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Jediný set získaly ženy VK Prostějov během tří titulových soubojů
s UP. Za celou klubovou historii
šlo po výsledkové stránce o jednoznačně nejhorší sérii extraligového play-off. 0:3 na zápasy
ještě Hanačky nikdy nepodlehly,
natož 1:9 v součtu sad.

=8l,7.29$7
KØEST OHNÌM

Velký zápasový prostor v ženském „A“-týmu VK Prostějov dostalo během uplynulé
sezóny hned několik mladých hráček včetně klubových odchovankyň. Platilo to nejvíc o stabilních členkách základní sestavy Michaele Zatloukalové na nahrávce (24 let)
a Tereze Slavíkové na liberu (20), hodně však nastupovala také smečařka Lucie Nová
(23). Svou šanci v menší míře dostaly rovněž nahrávačky Nicole Šmídová (20) + Klára
Dvořáčková (18), smečařka Aneta Weidenthalerová (20) či univerzální plejerka Tereza Baláková (20).
Podle původních předpokladů z loňské zimy měly být všechny v relativním klidu tím,
že vékáčko se chystalo bojovat někde ve středu extraligové tabulky bez výraznějších ambicí na top výsledky. Místo toho se ale nad plán posílený mančaft nakonec zapojil do
medailových bojů v obou tuzemských soutěžích – a tím těžším ročníkem pak všechna
talentovaná děvčata musela projít. Ve většině případů bych se to nebál označit přímo
jedním známým souslovím: KŘEST OHNĚM.
Obzvlášť trojice Zatloukalová, Nová, Slavíková se dostala pod velký tlak, se kterým se
nějakým způsobem musela vypořádávat. Je totiž značný rozdíl plnit v kádru roli až té
druhé vzadu, na níž všechno nevisí a která jen může pozitivně překvapit v případě naskočení do sestavy z lavičky. Anebo být jedničkou daného postu s plným vědomím, že
právě na mně dost závisí, jak dobře či špatně bude celé družstvo hrát.
Ustát nápor stříbrného cíle ze strany oddílového vedení proto nebylo pro holky vůbec
nic jednoduchého, jejich situaci navíc ještě zkomplikovaly zdravotní problémy. A ne
náhodou se v nejtěžších momentech po trpkých porážkách opakovaně objevily i slzy
v očích jako ventil nahromaděného stresu. Přesto se podařilo všechno zvládnout a já se
odvážím tvrdit, že do další hráčské kariéry může poslední rok dát mladým prostějovským bojovnicím hrozně moc. Pokud si z nasbíraných zkušeností vezmou to pozitivní
a dokážou svůj posun správně využít v příštích letech. Herně i mentálně.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Nejvyšší české soutěže volejbalistek ve dvou nejstarších mládežnických kategoriích vyvrcholily závěrečnými bitvami vyřazovací části. A duely play-off extraligy juniorek i kadetek ČR 2018/19 rozhodly o medailové dominanci tří
stejných klubů.
Mezi děvčaty U19 kralovalo Brno před Libercem a Olympem Praha, v dívkách
U17 vyhrála pro změnu Dukla před KP a PVK. Jak známo, prostějovské výběry
dopadly mezi tuzemskou elitou neslavně, když kadetky obsadily osmé místo
a juniorky ze dvanácté příčky dokonce sestoupily vinou nezvládnuté baráže.
Konečné pořadí extraligy juniorek ČR 2018/19: 1. Brno, 2. Liberec, 3.
Olymp Praha, 4. Frýdek-Místek, 5. Plzeň, 6. Šternberk, 7. Přerov, 8. Ostrava,
9. Vysočina, 10. Španielka Řepy, 11. České Budějovice, 12. VK Prostějov.
Konečné pořadí extraligy kadetek ČR 2018/19: 1. Liberec, 2. Brno, 3.
Olymp Praha, 4. Plzeň, 5. Lanškroun, 6. Šternberk, 7. Chodov, 8. VK Prostějov, 9. Přerov, 10. Ostrava, 11. České Budějovice, 12. Frýdek-Místek.

Juniorkám i kadetkám vládnou
Brno, Liberec a Olymp Praha

Loni prožil volejbalový trenér VK Prostějov Lubomír Petráš životně důležité
léto, neboť se během něj stal hlavním
koučem „A“-týmu žen vékáčka a následně měl svatbu. Oženil se tehdy
s dlouholetou hráčkou druholigového
TJ OP Prostějov Lucií Kučerovou.
A nyní už je doslova na spadnutí další
podstatná novinka týkající se tohoto
sympatického páru zpod vysoké sítě.
Ano, tušíte správně: manželé Petrášovi
se stanou šťastnými rodiči! Nešlo přitom o žádné tajemství, protože Lucka
pravidelně navštěvovala domácí zápasy
prostějovských volejbalistek a každý si
tak mohl všimnout jejího rostoucího
těhotenského bříška.
„Termín máme na přelomu května
a června, což je ideální období volna
mezi dvěma sezónami. Člověk si to
musí umět dobře naplánovat,“ prohodil
se smíchem Luboš Petráš.
Na co se nejvíc těší? „Jak budu naše miminko vozit kočárkem na procházky,“
svěřil se úspěšný lodivod. „Ale pozor,
abys pokaždé neskončil v bistru Hloučela
u piva,“ dobíral si parťáka trenérský asistent VK Lukáš Miček, jenž má při svém
mládí na potomka ještě relativně čas.
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mìsíc stane poprvé otcem!
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ŽHAVÁ NOVINKA

Která z prostějovských volejbalistek odehrála nejlépe celou
finálovou sérii UNIQA extraligy žen ČR 2018/2019?
Možná vás to překvapí, ale bulharská blokařka. Jako
jediná si totiž udržela slušný výkonnostní standard bez
větších propadů ve všech třech duelech proti Olomouci, což dokládají její statistiky. První mač:
11 bodů včetně 7 bloků, užitečnost +9. Druhé
střetnutí: 10 bodů včetně 5 bloků, užitečnost +7.
Třetí díl: 9 bodů včetně 3 bloků, úspěšnost útoku 60 procent, užitečnost +8. Za tuhle stabilitu
Verču finálově oceňujeme.

Veronika BEZHANDOLSKA

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Tréninkové období před soutěžním vstupem trvalo skoro deset týdnů. Většinu
z nich se prostějovský soubor pod vedením nové dvojice koučů Lubomír Petráš
(povýšil z pozice asistenta) – Lukáš Miček (současně šéftrenér mládeže) věnoval
pouze důkladné přípravě bez přátelských
duelů.
Ty přišly na řadu až od 8. září a potvrzovaly, co se jevilo hned od začátku: že přebudovaný tým potřebuje čas na celkové
sladění i pořádné rozjetí. Tím víc, že plánovaná opora Kojdová se z Francie vrátila
bez odpovídající formy a další uvažovaná
lídryně Toufarová se pro změnu léčila
z poranění ramene.
Nejen proto byly výkony i výsledky
na přípravných turnajích proměnlivě
střídavé. V Ostravě dokázaly Hanačky
navzdory prohře 1:2 s domácím TJ
celkově zvítězit, v Bratislavě skončily
po podlehnutí 2:3 Liberci druhé, stejně tak v Olomouci díky vyrovnaným
partiím proti domácímu UP (2:3)
i maďarskému UTE Budapešť (3:2).
K tomu se na závěr přidaly ještě dva

PØÍPRAVA UKÁZALA
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Podle původních prognóz měl silný
kádr, který získal desátý mistrovský titul
i Český pohár, oslabit natolik výrazně, že
se předpokládal teoretický pád až někam
do středu extraligové tabulky. Nakonec
se však vedení hanáckého oddílu podařilo dát dohromady stále dost kvalitní soupisku.
Sice opravdu odešla takřka celá základní
sestava, ze které zůstala jen největší bodová tahounka, univerzálka a kapitánka
v jedné osobě Helena Horká. Ale povedlo se přivést jiné dobré plejerky. Novými
posilami se staly například smečařky
Petra Kojdová a Marie Toufarová či
blokařky Eva Rutarová a Veronika Bezhandolska, jediná zahraniční akvizice
z Bulharska.
Na nahrávce i na liberu dostaly příležitost
prokázat svůj talent a schopnosti mladé
klubové odchovankyně Michaela Zatloukalová s Terezou Slavíkovou, mančaft
oproti předchozím zlatým letům citelně
omladil. Přesto si v daném složení nemohl dávat malé cíle.
„Respektujeme soupeře, ovšem jednoznačně očekávám náš boj o medaile
v obou tuzemských soutěžích. Jasným
favoritem bude posílená Olomouc. A já
věřím, že my budeme schopní postoupit
do finále poháru i ligy, abychom tam UP
mohli co nejvíc potrápit,“ říkal loni v létě
předseda správní rady VK Petr Chytil.

CÍL S OBMÌNÌNÝM
TÝMEM? MEDAILE!

Družina okolo stabilní bodové mašiny
Horké dosáhla během předposledního
měsíce kalendářního roku 2018 dvou
pozitivně podstatných posunů. Tím prvním se stala šňůra čtyř ligových triumfů,
z nichž jediný musel rozhodnout až pátý
set (Přerov 3:1, KP Brno 3:2, Šternberk
3:0, Ostrava 3:0). A v aktuálním pořadí se
obhájkyně trofeje přetahovaly o druhou
příčku se Severočeškami.
Důležitý dílčí úspěch se povedl ve čtvrtfinále Českého poháru, kde jeho desetinásobné držitelky dokázaly vyřadit krajně

LISTOPAD: SITUACE
SE POSTUPNÌ LEPŠÍ

Do UNIQA extraligy ČR vlétly úřadující
mistryně republiky výborně, premiéru
v Ostravě totiž zvládly přesvědčivě hladce
3:0. Jenže hned druhé střetnutí s Olympem ukázalo, že to až taková pohoda rozhodně nebude, těsná výhra 3:2 se rodila
v nemalých bolestech.
Totéž platilo o otočeném souboji na půdě
papírově slabšího Frýdku-Místku (3:1)
i těžce vydřeném vítězství u brněnských
Šelem z téměř ztracené bitvy (3:2). Načež herně nadmíru nevyrovnaná ekipa
uzavřela nelehký úvod soutěže s řadou zápasů venku dvěma dalšími tiebreakovými
řežemi, tentokrát ztracenými. Zatímco
v Olomouci byl zisk bodu za rezultát 2:3
úspěchem, na libereckém hřišti znamenal
spíš zklamání.
„Pořád máme ve hře velké výpadky.
Vždycky je to nějakou dobu dobré, pak
začneme často chybovat, někdy zbytečně
až hloupě. Z útlumu se potom zvedneme, ale přijde nová krize a tak stále dokola. Hodně trénujeme a jde o to práci
z přípravy přenést do soutěžních zápasů.
Asi potřebujeme si víc věřit, zdravé sebevědomí,“ povídala Petra Kojdová sama
se potýkající s horší přihrávkou i méně
úspěšným útokem.

ØÍJEN: TIEBREAKOVÁ
DRAMATA STARTUJÍ

přáteláky na vlastní palubovce (Liberec
opět 2:3, Přerov 4:0).
„Je vidět, že se pomalu dáváme dohromady a ne všechno je zatím optimální, čeká
nás spousta práce. Mančaftu však přesto
věřím. A jsem přesvědčen, že máme na
to bojovat o medaile v obou českých soutěžích. Olomouc vypadá svou kvalitou
hodně odskočená, pak bychom se mohli
rvát my s Duklou. Další celky ale budou
velmi nebezpečné, od Šelem Brno přes
Olymp Praha až po Přerov i další,“ odhadoval nový hlavní lodivod vékáčka Luboš
Petráš.

PROSTĚJOV Necelých devět
měsíců trvala sezóna 2018/2019
Původní zpravodajství
v podání volejbalistek VK
pro Večerník
Prostějov. Když k tomu připočíMarek
táme i tři předchozí měsíce, běSONNEVEND
hem nichž se dával dohromady
nový hráčský kolektiv, dostaneme se na kompletní poslední rok.
A za jeho průběhem se teď chronologicky ohlédneme tak, jak jednotlivé dny i týdny přibývaly a co zásadního postupně přinášely.

Šelem 3:1 + připsání maximálních devíti
bodů ze tří duelů v lize (Přerov 3:0, KP
Brno 3:0, Šternberk 3:1). I elitní Albu Blaj
se podařilo v domácí odvetě CEV Cupu
víc potrápit, alespoň k zisku sady chyběl
kousíček.
„Jsme schopní předvádět velice dobrý volejbal, místy špičkový. Nedaří se nám jej
ale udržet po celá utkání, naopak se opakovaně dostáváme do menších i větších
výpadků. Především vinou nejisté přihrávky a rovněž lehkých chyb v mezihře,
někdy vznikají problémy též v dalších činnostech. Celkově to není špatné, ovšem
ani výborné. Svou hru určitě můžeme
i potřebujeme ještě zlepšit,“ ohlížel se za
extraligovou základní částí kormidelník
Petráš.

zbytné, Maluj zase obrázky, Duhová
víla, Málokdo ví, Prší krásně, Jsi…
a spousta dalších.
Posluchači si mohli užívat svých oblíbených protagonistů přes dvě hodiny.
„Tohle se vážně povedlo. Hanička je
celé mé mládí a dospívání, procházka
pubertou, první láskou, kdy jsem brečela do polštáře, u toho mi vždy hrála
ona… Je to neskutečný zážitek vidět ji
a hlavně poslechnout si ji naživo. Na
tohle nikdy nezapomenu,“ uvedla skoro se slzami dojetí Věra Menšíková.

„Jaký to bylo? Neskutečný, famózní –
tak bych mohla pokračovat spoustou
dalších krásných slov. Ne, Hanička
a Petr Rezek zvlášť, ale celé dohromady to prostě bylo úžasné. Cloumaly se mnou emoce, tu nádheru
nedokážu popsat. Skoro celý koncert
jsem měla po těle husí kůži, byla to
nepopsatelná citová záležitost. Hanička představuje moje mladá léta,
kdy jsem ji hrozně ráda poslouchala,
jsem neskonale vděčná,“ pousmála se
Tereza Slunečná.
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„Máme připravený kabaret, na němž
vystoupí ti, co s námi dřív hráli a nyní
už mají angažmá jinde, mezi nimi například Nina Horáková. Diváci uvidí
také taneční vystoupení děvčat z Pointu nebo pokračování divadelního sitcomu Divadélko Domeček,“ doplnil
principál.
V pátek 10. května pak v novém Pointu odehrají herci premiéru komedie
Miluju svůj mobil Viliama Klimáčka.
Hra má podtitul Americká jízda o ne/
komunikaci s okolím i světem jako
následek života s technikou a na sociálních sítích místo reálného života

v Němčicích nad Hanou velmi slušný
zájem. „Jsem ráda, že coby pořadatelé
nemáme problém naplnit přehlídku
zajímavými inscenacemi. Mám také
radost, že hlediště bývá vždy příjemně
zaplněno a vzniká skvělá atmosféra pro
herce, aby mohli předvést své hry co
nejlépe. Nezbývá tedy než všem popřát pevné zdraví a souborům šťastnou
ruku při výběru nového kusu. Budeme
se všichni společně těšit na setkání při
34. ročníku Hanáckého divadelního
máje v Němčicích nad Hanou,“ uzavřela se zápalem sobě vlastním ředitelka
přehlídky Ivana Dvořáková.

se skutečnými lidmi. „Na premiéru
jsme dokonce pozvali i jejího autora.
On nepotvrdil, ale ani nevyvrátil svoji účast. Proto se necháme překvapit,
jestli jej na divadle uvidíme,“ dodal
s úsměvem Procházka.
Nic z toho by však nebylo možné bez
podpory. „Na závěr bych chtěl poděkovat Olomouckému kraji a Statutárnímu městu Prostějov. Bez nich
bychom to nezvládli,“ uzavřel Aleš
Procházka.
(tem)

Cena diváků:
DS Bezchibi Brtnice: Amant
Doporučení na Národní přehlídku Popelka Rakovník:
DS J. K. Tyl Brodek u Přerova: Malá čarodějnice
Divadlo Hanácké obce Prostějov: O tlustém pradědečkovi
Doporučení na Národní přehlídku venkovských
ochotnických divadelních souborů Krakonošův
divadelní podzim:
DS Smotaná hadice Křenovice: Královny
DS Morkovští ochotnicí: Všechny filozofy bych postavil ke zdi
Nominace na Národní přehlídku venkovských ochotnických divadelních souborů
Krakonošův divadelní podzim:
DS bratří Mrštíků Boleradice:
Počestné paní aneb Mistr ostrého meče
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NĚMČICE NAD HANOU Poslední opona za přehlídkou ochotnických
souborů Hanácký divadelní máj v Němčicích nad Hanou se definitivně zatáhla. Diváci během ní mohli sledovat celkem třináct představení, z toho pět
pohádek. Co umí, ukázalo i prostějovské Divadlo Hanácké obce. Soubor
byl i se svojí hrou O tlustém pradědečkovi odbornou porotou doporučen
na Národní přehlídku amatérského divadla Popelka Rakovník.
představilo celkem 183 účinkujících, ktePŮVODNÍ
ré sledovalo 1 528 diváků. Jsme rádi, že se
reportáž
k nám ochotníci rádi vracejí a už se těšíme
pro Večerník
opět na viděnou,“ shrnula místostarostka
Němčic Jana Oulehlová, která zároveň
Martin
poděkovala všem divadelníkům, diváZAORAL
kům, pořadatelům i sponzorům.
Závěr Hanáckého divadelního máje pa- Z pečlivě vedených statistik jasně vyplýtřil již tradičně bilancování. „Na pódiu se vá, že o ochotnické divadlo byl i letos

letošního května. „Ještě v tuto chvíli
není všechno úplně hotové. Přestože
pomáhá, kdo má ruce a nohy a chvíli
času, máme velké množství kostýmů,
rekvizit a dalšího vybavení, které je potřeba rozmístit na správná místa, a to
prostě trvá,“ přiznal v pátek 3. května
principál Pointu Aleš Procházka.
Na úterý 7. května je už ovšem naplánováno slavnostní otevření prostor
na Husově náměstí 94 v Prostějově
a zahájení 14. sezóny Divadla Point.
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Foto: archiv Divadla Point

PROSTĚJOV Divadlo Point se
koncem roku 2017 rozloučilo
s prostory v Olomoucké ulici a hledalo nové útočiště. Našlo je v budově bývalé základní školy na Husově
náměstí v Prostějově. A už zítra, tj.
v úterý 7. května otevře dveře dokořán a zahájí svou 14. sezónu v novém. První hru přitom uvede hned
v pátek 10. května.
Areál v Olomoucké ulici, kde Divadlo Point sídlilo 13 let, bylo nuceno
opustit. Závěrečné loučení s ním proběhlo 9. prosince 2017 a nové prostory dal soubor „do kupy“ až začátkem

Stejně jako všechny ostatní i tuto hru
uvedl Jiří Vrba. Dlouholetý divadelník
se na pódiu bez většího váhání pustil
do líbání svých dvou mladých kolegyň. Ty pak přiznaly, že bez jeho přičinění by jim letos hrozilo uschnutí.
Pak už solidně zaplněný sál kina Oko
sledoval představení o dvou nápadní-

Martin ZAORAL

NĚMČICE NAD HANOU Zatímco v Paříži na prvního máje zapalovali auta, v Němčicích vyrazili na
divadlo. V sále tamního kina Oko
panovala pravá pohoda. Tu posléze znásobil i soubor Bezchibi Brtnice, který se hrou Amant plnou
bláznivých náhod rozesmál rovnou
stovku diváků. Ti jej pak za odměnu
zvolili vůbec nejlepším představením celého festivalu.

cích usilujících o ruku matky a dcery.
Hra byla založena na principu záměny
jednotlivých osob, jež se dostávaly do
prekérních situací, které řešily často skutečně nečekaným způsobem.
Hlavním úkolem inscenace spadající
do žánru frašky neboli crazy komedie
bylo diváky rozesmát. A to se „bezchibnému“ divadlo mnohokrát podařilo. „Občas bylo jednání postav poměrně nelogické, ale o to tady až tak
moc nešlo. Zasmál jsem se, a ještě víc
se bavil můj šestiletý syn. A o to v tomhle případě šlo především,“ zhodnotil představení jeden z odcházejících
diváků.
O tom, že to nebyl ojedinělý názor,
svědčí fakt, že soubor Bezchibi Brtnice nakonec v celkovém hodnocení
všech 13 představení získal od diváků
vůbec nejlepší hodnocení.
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Foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

,GNKMQåUGJT¾NQPCRTXPÊJQO¾LGPGQDGwNQUGWXGFGPÊDG\RQNKDMWRQFTQ\MXGVNQW
VąGwÿQXQWX÷VXÊ
Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

Å%H]FKLEQp´GLYDGORWRVNRPHGLtXGLYiN÷Y\KUiOR

Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

2QUNGFPÊQRQPC\C*CP¾EMÚOFKXCFGNPÊOO¾LGOX0÷OéKEÊEJPCF*CPQWUGRT¾X÷FGHKPKVKXP÷\CVCJWLG

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

Porota na Národní přehlídku doporučila také Divadlo Hanácké obce z Prostějova

máje letos vidìlo 1 528 divákù

I když se koncert konal netradičně
v pondělí, dorazila slušná návštěva, která vytvořila parádní atmosféru. Hanu
Zagorovou a Petra Rezka při vystoupení doprovodila skupina Jiřího Dvořáka
Boom!Band. Pochopitelně nechyběly
nejznámější hity jako Je naprosto ne-

Nikola
FILIPENSKÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Minulý týden nemohl
začít lépe než pondělním koncertem
jedné z největších hvězd české populární hudby Hany Zagorové v duetu
se zpěvákem, kytaristou a hudebním
skladatelem v jedné osobě Petrem
Rezkem. Do Společenského domu
se na známou dvojici přišlo podívat
několik stovek lidí. S chutí si nejen
poslechli, ale i zazpívali staré známé
hity a zavzpomínali na svá mladá
léta. U toho všeho byl i Večerník!

Pøedstavení hanáckého

si přitom pochvalovali poslední skladbu
sboru Orlice. „Všechny sbory byly naprosto úžasné. Nejpřekvapivější pro mě
ovšem bylo vystoupení Orlice, zejména
poslední píseň Život je jen náhoda, kterou jsme si mohli společně se sborem
zazpívat,“ pochvalovala si jedna z nich.
A mluvila z duše i ostatním.
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2x foto: M chňavý, přišly takřka dvě stovky. Nejvíce

Rychle ubíhající ročník ženám VK slibně
pokračoval do poloviny prosince. Zvládly
totiž dominantně vymést ze šestnáctifinále evropského CEV Cupu viditelně
slabší Levski Sofia z Bulharska dvakrát
3:0. A navíc jela dál vítězná extraligová
série, byť s jedním menším zaváháním
(Olymp Praha 3:2, Frýdek-Místek 3:0,
Šelmy Brno 3:1).
Až v posledních deseti dnech před největšími křesťanskými svátky následoval
tvrdý náraz do reality tvořený třemi nepříjemnými porážkami. Ta domácí 1:3
s rivalskou Olomoucí měla dost vysokou
jednoznačnost, venkovní 0:3 v hale rumunské Alby Blaj z úvodního osmifinále
Poháru CEV dostala rozměr krutě zaslouženého debaklu. Nejvíc však bolelo
ÚNOR: STØÍBRO
následné podlehnutí 2:3 konkurentkám
Z ÈP = VELKÁ ÚLEVA
zpod Ještědu, protože šlo o přímý souboj
druhého celku soutěže se třetím a zároveň předvánoční loučení.
„Poslední tři prohry samozřejmě mrzí,
soupeřky byly každopádně lepší. Více či
méně, ale pokaždé ano. Řekla bych, že
s holkama všechny potřebujeme nabrat
novou energii i chuť do volejbalu, aby
druhá půlka sezóny byla lepší než první,“
prohlásila evidentně unavená Hela Horká těšící se na krátké volno i následující
Dosud nejdůležitější mače přišly zkraje
tréninkovou práci.
února. Na programu bylo Final Four
LEDEN: KONEC
Českého poháru v Brně, kde se kolektiv
V EVROPÌ, JINAK O.K.
vékáčka jednoduše musel dostat do finále
a současně toužil zabojovat o obhajobu
trofeje, ačkoliv by se případné přemožení favorizovaného UP rovnalo skutečné
senzaci. Co realita? Nejprve přetěžké
udolání Přerova 3:1 v naprosto vyrovnaném semifinále a poté padnutí s Olomoučankami 1:3 v rozhodujícím utkání,
kde výhra zůstala hodně daleko.
„Myslím, že podstatný byl postup do finále, což jsme měly jako jasný cíl a ten se
Leč delší soutěžní pauza v trvání skoro povedlo splnit. Přerov přitom neměl co
jednoho měsíce byla u prostějovských ztratit, pořádně kousal, porazit ho dalo
volejbalistek poměrně rozbitá. Hned ně- spoustu práce. Naštěstí jsme to společnýkolik hráček plnilo reprezentační povin- mi silami zvládly. Uspět i proti Olomouci
nosti, další se potřebovaly věnovat studiu a získat pohár by samozřejmě bylo krása jiné pro změnu potrápily zdravotní potí- né, něco navíc. Ale soupeřky měly celkože. Týmová příprava tudíž probíhala vět- vě navrch, zvítězily zaslouženě. My jsme
šinu přestávky v nadmíru nekompletním určitě spokojené i s pohárovým stříbrem,“
složení, měla spíš individuálně improvi- uvažovala první nahrávačka Michaela Zazovanou podobu.
tloukalová.
Naštěstí družstvo tahle komplikace nijak V elitní tuzemské soutěži se hanácká
nevykolejila. Naopak se zdálo, že nestan- parta zhoupla nejprve nahoru a vzápědardně strávené období mu částečně tí zase dolů. Na úvod nadstavbové fáze
i prospělo a výkony šly po lednovém totiž přišel triumf 3:1 v Liberci, čímž se
návratu do zápasového kolotoče svým konečně podařilo zlomit sezónní prokletí
způsobem nahoru. Viz přátelské přehrání jménem Dukla. Navíc holky kralovaly též

PROSINEC: SMUTEK
PØED VÁNOCEMI

nebezpečné Šelmy z jihu Moravy s většinou základní sestavy tvořenou ostřílenými matadorkami. Vítězství 3:1 doma
i venku přineslo jak kýžený postup do brněnského Final Four, tak částečné uklidnění nervozity uvnitř klubu pramenící ze
zvýšeného tlaku jeho vedení na hráčky
a realizační tým.
„Myslím, že v některých zápasech jsme
mohly určitě zahrát lépe a ještě víc bojovat. Ale celkově to určitě není špatné,
skoro pořád vítězíme, nejsme daleko od
čela ligové tabulky a postoupily jsme do
závěrečného turnaje nejlepší čtyřky ČP.
Po herní stránce stále pracujeme na svém
zlepšování, hlavně se snažíme odstraňovat opakující se dlouhé výkyvy,“ svěřovala
se koncem listopadu Veronika Bezhandolska.
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Zagorová s Petrem Rezkem POINT OTEVÍRÁ
2+/'187=$6(=128Ĺ(1VYpKRY]QLNX Hana
rozezpívali celé „Kasko“ v nových prostorách

milujeme
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NAZDAR, PLUMLOVE!
PLUMLOV Každý, kdo má doma koště, ten poslední dubnový
den letěl na některý z mnoha sletů čarodějnic. Nejstarší a nejnavštěvovanější se koná každoročně v Plumlově v režii slovutného
Spolku Plumlovských nadšenců. Tentokrát na něj dorazila i rocková návštěva ze Slovenska. Do kempu si našly cestu přes dva tisíce
platících diváků a necelá tisícovka dětí. Večerník byl u toho!

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
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Poslední dubnové odpoledne v kempu Žralok odstartovala Čarodějnická
klaunská show. Bezprostředně na
to byl zahájen Zelínin čarodějnický
víceboj. V rámci něj si děti mohly zasoutěžit hned v několika disciplínách
ve společnosti skutečných ježibab. Připraven pro ně byl bohatý doprovodný

ÈARODÌJNICÍM HRÁLA
.$3(/$+25.ëæ(6/Ìæ(

Akce pro malé i velké přitáhla do kempu Žralok zhruba tři tisíce lidí

program, v němž si mohly například
zajezdit na koních, zaskákat na trampolíně či speciální nafukovací ploše, či
se nově vyfotit ve fotokoutku.
Následně se pozornost přesunula na
pódium, kde v tu chvíli hrála kapela
Premier. Rockery následně vystřídaly dlouhovlasé čarodějnice, které se
utkaly o prestižní titul miss. K tomu,
aby se vůbec dostaly do užšího výběru,
musely být nejen náležitě vyfintěné,
ale předvést i pořádně divoký tanec.
„Normálně jsem Viktorka z Plumlova,

ale tady se jmenuji Rozárka z Afriky.
A umím vykouzlit barevné tužky,“
svěřila se v rozhovoru jedna z celé řady
kandidátek, kterou pozorně sledoval
i sám ředitel školy v Bradavicích. Tomu
musely čarodějnice ukázat nejen některá kouzla, ale obstát i při přípravě
lektvarů. On sám jim pak ukázal, jak na
to. „Čáry, máry Mostkovice, ať je tady
slivovice,“ vykouzlil zručný Brumbál
tekutinu s magickými účinky. Z titulu
se nakonec těšila malá Karolínka.
Úderem dvacáté hodiny to na pódiu

jaké byly čarrodějjniicee v pluumlovvě....

rozparádila kapela Horkýže Slíže, které
se v Plumlově očividně líbilo. „Potěšilo
nás, že hráli výrazně déle, než měli ve
smlouvě,“ pochvaloval si s úsměvem
prezident pořádajícího Spolku Plumlovských nadšenců Marek Otruba.
Začátek vystoupení známé kapely
zpestřilo pozoruhodné překvapení.
Na fasádě plumlovského zámku se objevilo obří logo celé akce. „Stalo se tak

díky našemu novému zvukaři, který to
vše zajistil,“ vysvětlil Otruba.
Jedním z vrcholů celé akce byla velmi oblíbená ohňová show, vše pak
zakončila vystoupení vystoupení
skupin KabátTribute a DneskaNe.
„Určitě jsme spokojeni. Ačkoliv bylo
celkem chladno, počasí nám nakonec
přálo. Jsme rádi, že lidé se k nám rádi
vracejí,“ uzavřel šéf organizátorů.
FOTOGALERIE
klikni na
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3x foto: Martin Zaoral a František Filipenský
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PROSTĚJOV Hanácké pivní slavnosti, největší akce svého druhu
v regionu, se měly původně konat
uplynulou sobotu. Kvůli počasí se
však organizátoři rozhodli termín
akce raději přesunout, a to až na sobotu 18. května. Celá akce proběhne s jen drobnými změnami.
Hanácké pivní slavnosti se každoročně konají první květnový víkend.
Dosud pořadatelům vždy vyšlo počasí, letos to však vypadalo na liják
a chladno, a proto se rozhodli akci
přesunout na 18. května. „Předpovědi se sice liší, ale shodují se v tom, že
bude zima pohybující se okolo sedmi až deseti stupňů, což pro akci zaměřenou na pivo a jídlo není dobrá
zpráva. Než čekat na to, jak celá věc
dopadne, rozhodli jsme se nějak konat. Díky velké dávce energie a štěstí
se podařilo akci v téměř nezměněné
struktuře přesunout o čtrnáct dnů
na nový termín 18. května. Dle předběžných předpovědí má být kolem

dvaceti stupňů a navíc je v záloze
varianta pro déšť, která na původní
termín nebyla možná,“ osvětlil důvody přesunu termínu akce její hlavní
organizátor Petr Paníček.
Akce tedy bude startovat v 11:00
hodin a končit o půlnoci. Co se týče
kapel, vystoupí Traktor, Turbo, Komunál, Quercus a Bezsoucitu. Předprodej
vstupenek bude probíhat až do 15.
května v Hudebninách Tyl v Kramářské ulici, kanceláři Finsys v Palackého ulici a webových stránkách www.
smsticket.cz. Pokud vám však nový
termín 18. května nevyhovuje, je samozřejmě možné zakoupené vstupenky vrátit, a to v době od 4. do 10.
května. Tištěné vstupenky vracejte
v Hudebninách Tyl, pokud jste lístky
zakoupili v síti SMS ticket, budou vám
peníze vráceny v hotovosti v kanceláři
Finsys. Pokud máte jakékoliv dotazy,
neváhejte se zeptat prostřednictvím
e-mailu finsys@finsys.cz. Vše ostatní
zůstává beze změny.
(tem)

Do dalších let bych ovšem chtěla zvážit,
zda je nepřesunout na podzimní termíny, kdy jsme dále od plesové sezóny
a také bývá horší počasí. Takový přesun
by proto mohl ještě zvýšit návštěvnost
Tanečních čajů,“ uvedla pro Večerník
Milada Sokolová.
PROSTĚJOV Druhá květnová sobota je každý rok po celém světě
zasvěcena podpoře fair trade. K tomuto svátku se přidává i Městská
knihovna Prostějov, která jej letos
oslaví už poosmé. Přijďte i vy podpořit „férový obchod“, a to tuto sobotu 11. května od 10:00 do 12:00
hodin do parku u knihovny. Donesbudou provázet hudební vystoupení, te sami něco dobrého a na oplátku
už dnes je jisté, že se návštěvníci mo- dostanete taky nějakou dobrůtku.
hou těšit hned na sedm kapel. Dopro- Vždy druhá sobota v květnu patří podvodný program je zajištěn po celý den, poře fair trade, což je způsob obchodu
na své si přijdou děti i dospělí.
dávající drobným pěstitelům, řemesl„Vstupné je dobrovolné, výtěžek akce níkům i zaměstnancům z rozvojových
bude věnován Zdeničce Kotyzové zemí příležitost uživit se vlastní prací
a Davídku Vítkovi ze Ptení,“ potvrdila za důstojných podmínek. Pokud si
předsedkyně Okrašlovacího spolku koupíte fairtradový výrobek, máte jisMilada Sokolová.
totu, že za ním nestojí například zneuTakže neváhejte a udělejte si 18. května žívání dětské práce, nelidské pracovní
čas. Určitě nebudete litovat, stejně jako podmínky či devastace životního provaše smysly – čich, chuť, zrak i sluch. středí. Vloni tento svátek slavilo 8 100
(red) lidí na 172 místech republiky. A místní

knihovna tuto hromadnou piknikovou snídani organizuje už poosmé.
„Přidejte se a užijte si s námi v parčíku
u knihovny příjemné a smysluplné
dopoledne. Naše knihovnice tradičně připraví pro návštěvníky fair trade
kávu, čaj, kakao a citronovou limonádu. K zapůjčení máme i piknikové
deky a nachystány jsou pro vás také
časopisy, které si můžete ponechat,“
lákají pořadatelé. Přineste i vy nějakou dobrou fair trade nebo regionální
dobrotu a na oplátku ochutnejte třeba
něco od souseda. Podpořit můžete
i lokální výrobky jako například domácí chleba s vlastní marmeládou, buchtu
s medem od místního včelaře či vajíčka od sousedky.
Nezapomeňte, že piknik začíná
v 10:00 hodin! Pořadatelé navíc počítají s variantou pro nepříznivé počasí.
V takovém případě se bude akce konat
přímo v knihovně.
(tem)

FOTOGALERIE
klikni na
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URČICE Typickým lidovým zvykem
nejen v České republice je zapalování
ohňů spojené s upálením figuríny čarodějnice. Stejně tak se dělo i na Prostějovsku a jedna z akcí se uskutečnila
i v Určicích. V úterý 30. dubna se na
tajemném místě zvaném „staré hřiště“ v blízkosti lesa u obce opět odehrálo cosi prazvláštního. „Připravte si
svůj nápoj lásky, zaklínadla i kouzelné
hůlky...,“ zvali pořadatelé z SDH Určice a Společenství zábavy Domeček.
Večerník neodolal a přijel...

Nikola FILIPENSKÁ
Pro rodiče bylo připraveno občerstvení ve stáncích a dobroty z udírny. Po
celé odpoledne hrála hudba a po zapálení ohně nastal pravý sabat do rytmů
magického DJ. Návštěvníci nesměli
přijít o okouzlující ohňostroj. Bylo devatenáct hodin, když přiletěly čarodějnice, následovně vzplál oheň. Program
se sestával z hasičské show, diskotéky
a působivého ohňostroje.
„Jsme skupina dobrovolníků bez nároku na honorář, kterou těší bavit lidi.
Připravujeme každý rok nejen Pálení čarodějnic, ale také Bleší trh, Lampionový
průvod a uspávání broučků, Určické hry
a s dobrovolnými hasiči spolupracujeme
i na přípravě dalších akcí. Podporujte
nás tím, že budete chodit na naše akce.
Tancujte, zpívejte, bavte se,” tvrdí o sobě
Společenství zábavy Domeček. I přestože hned z rána dost pršelo, na místní se
usmálo štěstí a na poslední chvíli vysvitlo
sluníčko. Počasí jim tak dopřálo účast na
vydařené zábavě.
Minulé úterý se čarodějnice konaly na
řadě míst celého Prostějovska. Pálily se například v Němčicích nad Hanou, Otaslavicích, Pěnčíně, Stražisku, pozadu nezůstal
ani zámek v Čechách pod Kosířem.

<¾X÷TGéPÚFÊN6CPGéPÊEJéCLčRąKN¾MCNFQMCX¾TP[0¾TQFPÊJQFQOWPCéV[ąKFGUÊVM[JQUVč1R÷VMVCPEKX[JT¾XCNCMCRGNC
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3x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Včera odpoledne se v kavárně Národního domu uskutečnil čtvrtý a závěrečný díl letošních Tanečních čajů. Akce pořádaná
Zdravým městem Prostějov a Okrašlovacím spolkem města Prostějova
si rok od roku získává stále větší popularitu. Zatančit si na hudbu od
prostějovské kapely Romantica band Romana „Pytlíka“ Doležela přišli
v neděli 5. května znovu opět ti starší a v Národním domě strávili velice příjemné chvíle. Zatímco první dva díly této akce nebyly tak hojně
navštívené, třetí a hlavně nedělní čtvrtá kapitola slavily úspěch i co do
počtu tančících hostů.

Michal KADLEC
„Beru s povděkem, že alespoň na rozloučenou je kavárna zcela zaplněna
a můžeme tak k tanci i poslechu konečně zahrát a zazpívat většímu počtu lidí,“
usmíval se Roman Doležel. Celkově

je s úrovní dalšího ročníku Tanečních
čajů spokojena i náměstkyně primátora
a předsedkyně Okrašlovacího spolku
Milada Sokolová. „Jsem ráda, že se nová
tradice Tanečních čajů v Prostějově
uchytila a našla si své příznivce, kteří si
chodí v neděli odpoledne zatancovat.

Den plný zábavy nabídne

charitu i skvělé guláše
PROSTĚJOV Již pátý ročník
soutěže ve vaření kotlíkových
gulášů chystají organizátoři na
sobotu 18. května. Setkání gulášových mágů se uskuteční opět
v Kolářových sadech v Prostějově. Veškerý výtěžek z akce
poputuje na transparentní účty
zřízené u Komerční banky Prostějov, které založil Okrašlovací spolek města Prostějova pro
Zdeňku Kotyzovou a Davídka
Vítka. Organizátoři hledají soutěžní týmy!

ĄCFCOCNÚEJéCTQF÷LPKEKéCTQF÷LčUKQFRQNGFPGX2NWONQX÷UMWVGéP÷WåKNC
Foto: Martin Zaoral
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Festival pořádá Okrašlovací spolek
města Prostějova a majitel Maďarských
specialit Jiří Petricius pod záštitou Zdravého města Prostějov. Bude se jednat
o zábavný den, který odstartuje v devět
hodin ráno soutěž ve vaření kotlíkových
gulášů. Do té organizátoři hledají další
soutěžní týmy. „Ty se mohou hlásit na
e-mailové adrese j.petricius@seznam.
cz, odkud budeme rozesílat i další informace,“ uvedl Jiří Petricius.
Soutěž gulášů bude vyhodnocena kolem druhé hodiny odpolední, následovat bude volná zábava. Celé odpoledne
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Městem prošel průvod, za který by se nemuselo stydět ani Rio de Janeiro

PROSTĚJOV To by se mu určitě líbilo! Kdyby Dan Nekonečný
žil, mohl ušetřit za letenku. Za gejzírem fantazie, barev, originality, tance, kreativity, vtipu, energie a všeobecného veselí by totiž nemusel létat až do Rio de Janeira, stačilo, kdyby vyrazil do
Prostějova na Majáles. V našem městě by se den před prvním májem cítil skutečně jako ryba ve vodě. Bohužel Nekonečný na rozdíl od loňského krále Majáles Ježíše z mrtvých zřejmě nevstane...
Večerník sledoval úterní dění v bezprostřední blízkosti studentů,
kteří si svj svátek užili na jedničku.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Z prostějovského Majáles je již řadu
let skutečný pojem, který by nám
jiná města mohla závidět. Akce je
výjimečná tím, že její účastníci aktivně baví sami sebe. To je v době,
kdy se většina z nás pouze nechává
pasivně bavit někým jiným, vskutku
výjimečné. Navíc náročné přípravy
dají všem studentům do života nejen
spoustu nezapomenutelných zážitků, hlavně je naučí vzájemně spolupracovat a táhnout za jeden provaz.
A to je dnes snad ještě vzácnější.
Do oslav studentského svátku se
letos s plnou vervou pustili stu-

ten vládne všem. S velmi vtipnými a
pestrými maskami se představili studenti SOŠPO, kteří to vzali napříč
všemi pohádkami. Asi nejdůmyslněji propracované rekvizity včetně
pojízdné lodi tentokrát předvedli
piráti z prostějovské „průmyslovky“,
za nimiž kráčeli bandité a kovbojové
ze SOŠ obchodní. Přehlédnout nešlo určitě ani „zdravku“. Při pohledu
na její studentky i studenty si člověk
uvědomil, že rozdíl mezi pacientem
a zdravotníkem je často vskutku nepatrný. Hned po nich přišla na řadu
„Švehlovka“, která se vrátila do let,
kdy světu kralovaly magnetofony
a puntíkované šaty. Jako kočky a
tygřice se představily studentky SŠ
automobilní. Zřejmě nejlepší kostýmy již tradičně vznikly díky šikovným rukám studentek prostějovské
„oděvky“, které se tentokrát vrátily
do třicátých let minulého století,

v nichž Velký Gatsby pořádal jeden
FOTOGALERIE
opulentní večírek za
klikni na
druhým. Celý průvod
www.vecernikpv.cz
pak zakončovalo kanárkově žluté CMG, které
se dokonale naladilo na
vibrace nedávno zemřelého Dana Nekonečného.
Jejich zástupce patřil k 0GLNGRwÊOCUMQWUGFNGRQTQV[OQJNRQEJNWDKV
BYLI JSME
nejžhavějším kandidátům #TCIQTP\RTQUV÷LQXUMÆdTG¾NM[q
U TOHO
Foto: Martin Zaoral
na samého krále Majáles.
O titul jej možná připravil fakt, že
představení spojené s vystoupením
jeho družiny přímo na pódiu bylo ve
srovnání s jinými dosti rozpačité.
„Průvod byl úžasný, něco podobného se hned tak nevidí. Některé masky
byly fantastické. Ale překvapilo mě,
že se mezi nimi našlo poměrně dost
studentů, kteří vyrazili jen tak, jako
by šli normálně do školy,“ zhodnotila
jedna z divaček, která sledovala neuvěřitelný mumraj panující přímo na
0GRąGJNÆFPWVGNP¾MCP¾TMQX÷åNWV¾UMWRKPC\%/)X[DCXGP¾URQWUVQWVTCPURCTGPVčW\CXÊTCNCEGNÚFNQWJÚRTčXQF
prostějovském náměstí. Průvod tam
Foto: Martin Zaoral
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denti jedenácti prostějovských
středních škol. Podstatná část
z nich si připravila skvělé masky,
transparenty, rekvizity i taneční
vystoupení. Půlhodinu před polednem se poslední dubnový den sešli
u prostějovských lázní. Průvod se
pak vydal na cestu městem. V jeho
čele tentokrát překvapivě nekráčeli
zástupci CMG, z jejichž řad se rekrutoval stále ještě vládnoucí král.
Jako první šli studenti Gymnázia Jiřího Wolkera vedení králem Jelimánem milujícím písničku „Já tak rád
trsám, trsám“. Provázen byl nejen
svými poddanými, ale i početným
houfem tučňáků. Za rockery z obchodky kráčeli studenti prostějovské
„reálky“, kteří tentokrát inspiraci našli v bájné Středozemi, kde jeden prs-

&TWJÆOÊUVQDTCNCdQF÷XMCq\CXwGEJ
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Foto: Martin Zaoral
Foto: Martin Zaoral
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došel k muzeu, kde již bylo připraveno pódium pro představení jednotlivých kandidátů. Celkového
vítěze z nich vybrala porota z řad
zaměstnanců Městské knihovny.
Ta akci pořádala společně s Gymnáziem Jiřího Wolkera a Divadlem
Point.
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PROSTĚJOV Král Jelimán už nevládne pouze lemurům na ostrově
Madagaskar, ale i studentům v Prostějově. Tak by se dal shrnout výsledek volby letošního krále Majáles.
„Tak čekal jsem to,“ komentoval se
sebevědomím sobě vlastním bezprostředně po volbě sám král. Zatímco na pódiu působil pohotově a
v souladu s rolí i značně namyšleně,

když z něj sešel, vyklubal se z dvojnásobného panovníka celkem skromný osmnáctiletý student Gymnázia
Jiřího Wolkera Matěj Ošťádal.
yy Studenti GJW šli tentokrát za
zvířecí obyvatele pohádkového
ostrova Madagaskar. Jak se tento
nápad zrodil?
„Přišly s tím holky, že se jedná o příběh, který je vtipný a každý ho zná.

Připravili jsme tedy vystoupení pro
naši školní akademii a líbilo se. Takže
volba byla jasná.“
yy Proč si myslíte, že jste byl právě vy
navržen na krále?
„Spolužáci mě znají jako člověka, který
je pro každou srandu, takže si asi řekli, že
bych mohl být ten pravý. Byl jsem nakonec zvolen jednohlasně.“
yy Co byste změnil, pokud byste

měl skutečně pravomoci krále města
Prostějova?
„Určitě bych se postaral o to, aby tu bylo
více zeleně. O to bych se snažil jako král
lemurů i jako král studentů. Stromy,
keře, tráva, květiny – to vše je stejně dobré jak pro zvířata, tak i pro lidi.“
Obsáhlý exkluzivní rozhovor
připravuje Večerník
do některého z příštích čísel.

Foto: Martin Zaoral
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PROSTĚJOV Májová veselice, jak má být! Prostějovští sociální
demokraté uspořádali opět u hvězdárny v Kolářových sadech
tradiční 1. máj s ČSSD. Do not jim rapidně zahrálo počasí, vždyť
oproti nelichotivým předpovědím provázelo celé středeční
odpoledne návštěvníky parku sluníčko a poměrně teplé počasí. Nebylo tedy divu, že slavnost, při které pivo teklo proudem, tančilo se při bohaté hudební produkci a děti se vyřádily
při různých soutěžích, navštívilo přes tisíc lidí. A velmi spokojených... Večerník byl tomu všemu přímým svědkem.

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Co Večerník zaujalo jako první, a co
bylo na první pohled patrné všem
hostům, byla absence dlouhých
front před stánky s pivem a občersaa

" I NII L ? JII L N´´ Û

stvením. „Letošní organizace celé
akce byla pro nás mnohem složitější,
protože na rozdíl od loňska jsme letos chtěli výrazně rozšířit sortiment
prodávaného piva i nealkoholických
nápojů. Chtěli jsme, abychom měli
daleko lepší catering, který by stíhal
celý tříhodinový nápor návštěvníků
akce. Bylo to těžké, požadovali jsme
daleko více výčepních míst. Jejich
nedostatek nám totiž vloni lidé poměrně zazlívali, u stánků s nápoji se
stály dlouhé fronty. Nakonec se nám

FOTOGALERIE
klikni na
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to podařilo a letos tak můžeme řešit
úplně jiné věci. Zaměřili jsme se opět
na bohaté soutěže pro děti a kulturní vystoupení,“ objasnil Večerníku
přímo u hvězdárny v Kolářových
sadech Petr Kudláček, hlavní organizátor akce 1. máj s ČSSD. „Pro děti je
připravena série pěti soutěží, za které

dostávají sladké odměny a pití. V letošním roce jsme se ale museli vejít
do trošku nižšího rozpočtu, takže
děti místo dalších cen obdrží za soutěže dva žetony na skákací atrakce.
Těch zde máme několik, takže jich
využívá hojně i ta nejmenší drobotina. Samozřejmě máme postaráno

jak čssdd slaaviilaa májj u hvězdáárnyy....

3x foto: Michal Kadlec
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také o vystoupení několika kapel,
dnes tady lidem vyhrávají skupiny
Plus Rock a Smokie revival a velice
se těšíme na hudební produkci Karla
Kekešiho,“ popsal dále Kudláček.
Májovou veselici v Kolářových
sadech jako každý rok navštívily
i politické celebrity ČSSD, které i široká veřejnost velice dobře zná. Po
slavnostním proslovu na úvod akce,
který obstarali náměstkyně primátora
Prostějova Alena Rašková a náměstek
hejtmana Olomouckého kraje Ladislav Hynek, spatřil Večerník v nerušené zábavě také prostějovského exprimátora Miroslava Pišťáka, bývalé radní
Bedřicha Grulicha, Miladu Galářovou
či současného náměstka ministra kultury Aloise Mačáka. A mnoho dalších
sociálních demokratů.
Organizátorům tradiční veselice
v Kolářových sadech vyšlo náramně
počasí, takže přes tisícovku dospělých
i dětských návštěvníků využilo příležitosti a do největšího prostějovského

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Polibkù moc nepadlo
Prostějov (mik) – Políbit se na prvního máje pod rozkvetlým stromem, nejlépe pod třešní? Tradice, kterou i dnes
dodržují zamilované páry po celém světě. Jenže v Prostějově se během středy
vyskytl jeden menší problémek... „Hledali jsme rozkvetlou třešeň, ale marně.
Všechny jsou už odkvetlé,“ postěžovala
si Večerníku ve středu odpoledne smutná dívka, která si májové políbení se
svým chlapcem podle svých slov dopřála alespoň pod rozkvetlou sakurou. Povinný ovocný strom to tedy rozhodně
nebyl, ale co se dá dělat. Prvomájových
polibků tak v Prostějově moc nepadlo,
nebylo kde...

Stárneme, soudruzi...
Prostějov (mik) – Velice vydařenou
májovou slavnost na Splávku v Domamyslicích ocenily na tři stovky spokojených návštěvníků. Jak ale Večerník
pohledem zjistil, věkový průměr komunistických příznivců stále stoupá,
mezi diváky byli hlavně senioři. „Soudruzi a soudružky nám stárnou, ale
jsou mezi námi i mladí,“ odtušil jeden
z přihlížejících důchodců s vlaječkou
s rudými třešničkami v ruce.
parku se všichni přišli pobavit. „Měli
jsme původně z počasí strach, ale
nakonec vysvitlo sluníčko. Pokud si
ostatně dobře vzpomínám, tak v posledních deseti letech se nám nestalo,
že bychom při májové akci sociálních
demokratů tady v parku zmokli,“
usmál se na závěr Petr Kudláček.

Zpátky ani krok!
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Hojná návštěva se bavila, Ludvík Šulda se líbal pod jabloní
V Malenách slavili
1. máj prùvodem...
FOTOGALERIE

klikni na
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STRAŽISKO-MALENY Budovatelské písně, úderná hesla, projevy
straníků. Ne, tohle nejsou osmdesátá léta, ale rok 2019. Třicet let po
„sametu“ oslavili ve Stražisku-Malenách 1. máj. Sjezd komunistů byste tam ale čekali marně...

parlamentu, takže toho využiji a představím se tady jako kandidát za KSČM
za Olomoucký kraj,“ řekl Večerníku na
samém začátku akce v Domamyslicích
Ludvík Šulda, předseda Okresního výboru KSČM v Prostějově. Ten vzápětí
potvrdil, že pro stovky návštěvníků veselice je připraven bohatý kulturní program. „Vystoupí zde břišní tanečnice
z Olomouce, máme zde tradiční hosty,
kterými jsou mladé mažoretky z Němčic nad Hanou. Ty nám ve třech vystoupeních ukáží, co krásného umí. A stejně
Michal KADLEC
jako vloni nám tady bude vyhrávat ka„Letošní májová slavnost zde na Spláv- pela Madusong. Jsem rád, že dorazilo
ku se tak trošku vymyká oproti zvyklos- tolik lidí a že i přes nepříznivé předpovětem tím, že se blíží volby do Evropského di vyšlo i počasí. Já vím, že ve Večerníku
Kvìten je mìsíc neodmyslitelnì spojený s láskou a tak
se PROSTÌJOVSKÝ Veèerník
rozhodl vyhlásit v poøadí
ĀWYUWRXOHWRåQtVRXWęçSUiYę
k tomuto tématu. Tentokrát
jsme si pro vás pøipravili vìdomostní klání o zamilovaných básních vzešlých z per
pøedních èeských spisovatelù. Vaším úkolem je tyto autory odhalit a doplnit názvy
vybraných úryvkù. Odpovìdi zasílejte na email
marketing@vecernikpv.cz.
Na tøi úspìšné øešitele èekají hodnotné dárky!
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pro Večerník

napíšete, že soudruzi opět poručili větru
a dešti, ale ono to tak trošku možná je,“
usmál se Šulda.
Na májovou komunistickou slavnost
dorazili především příznivci „třešniček“ té starší generace. „Ale pokud se
pozorně podíváte kolem sebe, přibývá
nám i mladých podporovatelů, čehož
si nesmírně vážím. Věřím, že během
dnešního prvomájového odpoledne si
tu každý najde to své, včetně bohatého
občerstvení, které jsme zajistili,“ uvedl
ještě Ludvík Šulda.
Při slavnostních projevech kromě možná budoucího europoslance vystoupil
i prostějovský zastupitel Jaroslav Šlambor, akci moderoval Josef Augustin.

Michal
SOBECKÝ
„Původně jsme chtěli udělat nějaké
retro. Dvacet se nás dohodlo na malém průvodu. Překvapilo nás, když
přišlo přes dvě stě lidí,“ řekl k začátkům akce před třemi lety organizátor
Zdeněk Pecha. S kolegy se postaral
o nezbytné: z beden zněly hity sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, budovatelské písně a taky
nemálo ruštiny. Příchozí pak dostali
mávátka, někteří vyrazili i s transparenty. V čele průvodu pak vyjel trak-
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EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
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3x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Tradičně Na Splávku v Domamyslicích uspořádala
prostějovská Komunistická strana
Čech a Moravy májovou veselici. Ve
středu 1. května odpoledne se tam
sešly stovky příznivců „třešniček“
a organizátoři pro ně připravili velmi
pestrý doprovodný program. Aplaus
si vysloužily nejen mladé mažoretky
z Němčic nad Hanou, ale i břišní tanečnice z Olomouce. U toho prostě
Večerník nemohl chybět!

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

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!

2TčXQFWUG\×éCUVPKN[WPKHQTO[KHQVDCNKUVM[

tor a také mírová balistická střela,
i s posádkou.
Že je akce čistě recesistická, poznali
diváci brzy. V průvodu se totiž procházel také muž převlečený za T. G.
Masaryka, vzduchem se nesla i hesla
jako „První pětiletku splníme, i kdyby
měla trvat deset let!“ či Máchova báseň Máj. Koneckonců kdo se dostavil
s partnerem, mohl využít i líbací májový koutek.

Foto: Michal Sobecký

Lidé se většinou dobře bavili, provolávali hesla, tropili žerty. „Budu dělat
co můžu, abych si to dneska užil,“
prozradil Alois Guth, který se účastnil
akce poprvé. Na původní, povinně-dobrovolné prvomájové průvody, ovšem s nadšením nevzpomíná. „Mám
na to strašné vzpomínky. Celý život
nesnáším slovo ‚muset‘,“ uvedl. Akci
zakončily projevy a také představení
mažoretek–fotbalistek.

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.

2.

5.

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.

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.

Pondělí 6. května 2019
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PROSTĚJOV Místní region přivítal o uplynulém víkendu reprezentaci České republiky v orientačním běhu
na třídenním soustředění. Národní výkvět tohoto tradičního sportu měl centrálu v prostějovském Hotelu
Tennis Club, odkud vyrážel od pátku 3. do neděle 5. května na tréninky zaměřené sprinterským směrem.
Příprava probíhala v Jevíčku, Čechách pod Kosířem, přímo v Prostějově i v Konici.
Podrobnosti včetně dvojrozhovoru s nejlepšími„orienťáky“ současnosti
v kategorii mužů i žen přineseme v příštím vydání Večerníku!

BYLI JSME
U TOHO
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TŘINEC, PROSTĚJOV Téměř desetiletí čekal Třinec na svůj historicky
druhý titul. Nakonec se povedlo. Sezónu 2018/2019 zakončil vítězstvím
nad Libercem v šesti zápasech. Prostějov pak pod úspěchem měl hned
dvojí podpis. Jeden od obránce Lukáše Krajíčka, druhý pak od dalšího rodáka Libora Davida. Ten je masérem třinecké střídačky.
„Kluci si za tím šli od začátku sezóny. Měli jediný cíl – titul,“ uvedl exkluzivně pro
Večerník. Titul si sám náležitě užil. „Nikdy jsem tohle ještě nezažil, byl to neskutečný pocit,“ zasnil se při vzpomínce na poslední zápas. Třinec měl na svém ledě
mečbol, který dokázal využít. „Sezónu jsme měli dlouhou, bylo to cítit. Hráči
byli omlácení, chtěli to uhrát co nejdřív,“ sdělil.
Přání se mu splnilo. Třinec tak nejen po letech vystoupal až na vrchol, ale také
přerušil Kometě Brno zlatý hattrick. A to se počítá.
(sob)

'UXKÛDQJOLFNÛWÛGHQHVN¿êND

ve støedu doma Jihlava,

v nedìli do Varnsdorfu
PROSTĚJOV Po sérii utkání s tabulkově srovnatelnými soupeři, z nichž
některá se výsledkově povedla lépe,
jiná hůře, ale herně eskáčko vždy
obstálo, čeká na Machalovy svěřence
dvojice velmi kvalitních soupeřů. Ve
středu 8. května exligová Jihlava, poté
v neděli 12. května Varnsdorf.
Jméno soupeře z krajského města Vysočiny se od loňského podzimu skloňovalo ve všech pádech. Důvodem
byla vpravdě smolná porážka z nastaveného času, přičemž po celý zápas
mělo eskáčko herně navrch.
Jihlava se netajila snahou o návrat do
nejvyšší soutěže, který se jí zřejmě nepodaří přímo, ovšem do baráže má slušně
nakročeno. Na jaře prohrála pouhé dva
zápasy ve Vítkovicích, a co je překvapivé,
také v Chrudimi. Závěr sezóny má ovšem velmi náročný, po Prostějovu změří
síly s Budějovicemi, Ústím a Zbrojovkou. V zatím posledním utkání Vysočina přejela poslední Viktorii Žižkov 4:1

621'$

-,ìÌ+2
02þ1e+2

v sestavě Vejmola – Petr, Tijani, Chlumecký, Novotný (72. Šefčík) – Šulc, Vaculík (63. Machuča) – Javůrek, Klobása
(33. Jawo), Zoubele – Klíma.
Velmi smolná byla podzimní domácí porážka s Varnsdorfem, ke které nemuselo
dojít, nebýt neproměněné penalty. Nikdo však není neomylný. Varnsdorf na
jaře pokračuje v nenápadných, ale kvalitních a efektivních výkonech. Daří se
lépe venku než doma, kde Varnsdorf remizoval hned třikrát a porazil až brněnskou Zbrojovku. Zato venku svěřenci
trenéra Davida Oulehly sbírali body jak
na běžícím páse, dokud nepodlehli 1:3
Jihlavě, pak 0:2 Třinci a stejným poměrem i na Žižkově. Tam nastoupila sestava Porcal – Zbrožek, Kouřil, M. Kubista, Heppner (46. Rudzan) – Bláha,
Kodeš, Rudnickij – Ondráček, Dordić
– Schön (39. Kocourek).
Pokud se eskáčku podaří zabodovat proti Jihlavě, bude cesta do Šluknovského
výběžku hodně veselá.
(tok)

PROSTĚJOV První dva závody
soutěžního roku 2019 rozšířily
sbírku úspěchů Raft Teamu Tomi-Remont Prostějov o další vydatný příděl nových medailí včetně
zlatých. Závodilo se na Sázavě
i Kamenici v rámci Českého poháru a také nominace na mistrovství
světa 2020, na druhé ze zmíněných řek už proběhl též národní
šampionát ve sjezdu.
Z hanáckých posádek se v letos stěžejní kategorii R4 (čtyřmístné čluny) nejlépe dařilo ženám v sestavě
Michaela Kratochvílová, Pavla Procházková, Zuzana Valtrová, Lenka
Vandasová a veteránům ve složení
Michal Hric, Vítězslav Hric, Zbyněk
Netopil, Jan Šťastný. Shodně totiž
ovládli všechno, co mohli, tedy oboje ČP i nominační závody + MČR.
Junioři (Václav Kristek, Jan Novotný, Michal Šmoldas, Vojtěch Zapletal) pouze při sázavském startu klesli
na třetí příčku, potom už kralovali

Foto: Jan Hokyš
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včetně zlatého šampionátu. Muži ve
své konkurenčně nejnabitější disciplíně sice nedosáhli na úplný vrchol,
ale s oběma posádkami vybojovali
stříbrné + bronzové medaile hned
za sjezdově lepšími vítězi z Mladé
Boleslavi.
„Tihle soupeři z PRŠÍ Teamu moc
neumí sprint ani slalom, takže pro
naše chlapy je to z hlediska nominace na mistrovství světa v příštím

2TQUV÷LQXUMÆTCHVCąM[641/')#LUQWOKUVT[P÷OKTGRWDNKM[åGP4XGULG\FW
Foto: internet

roce rozjeté vlastně velice dobře.
Republikový titul ve sjezdu jim sice
utekl, ale i stříbro a bronz považujeme v dost silném startovním poli
za dobrý výsledek. Ve všech ostatních kategoriích jsme přitom nedali
ostatním žádnou šanci, což je paráda,“ vyjádřil spokojenost se vstupem
do letošní sezóny kapitán prostějovských raftařů Zbyněk Netopil.
Veškerou pozornost teď už Hanáci
obracejí směrem k nadcházejícímu
světovému šampionátu R6 (šestimístných člunů), jež hostí od 13.
do 18. května australská řeka Tully.
„K protinožcům letí jedna část naší
výpravy v úterý 7. května, druhá část
pak o den později. Na cestě strávíme
okolo čtyřiadvaceti hodin, přesto
se všichni hrozně těšíme. A věříme
v další medailové úspěchy, byť taková
naše zlatá dominance jako loni se rozhodně nedá očekávat, bude to hodně
náročné,“ řekl Večerníku Netopil.
Výsledkový servis najdete na straně 26 a více podrobností k MS přineseme v příštím čísle.
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Historie se zatím opakuje. Před rokem se konické
mužstvo podzimem tak trochu protrápilo a přezimovalo páté s osmibodovým mankem na vedoucí
Litovel. Přes zimu však udělali svěřenci Petra Ullmanna velký kus práce a výsledkem byla nejlepší
jarní bilance a konečné druhé místo jen tři body za
postupujícím Tatranem. Loni na podzim se rovněž
jednomu z aspirantů na průnik do vyšší soutěže
tolik nedařilo a za suverénními Bohuňovicemi zaostával ze čtvrté pozice dokonce o jedenáct bodů, na
druhé Chválkovice ztrácel bodů šest. Několik měsíců tvrdé dřiny se ale opět projevuje a přes těžké
soupeře hned na úvod ztratil konický Sokol v pěti
kolech jediný bod na půdě Bohuňovic. Tento text
ještě vznikal před odehráním derby s Haňovicemi,
v případě tříbodového zisku by ale Ullmannův soubor nejen potvrdil současný status nejlepšího mužstva jara, ale přiblížil by se už na bod druhé pozici
v „A“ skupině I.A třídy. A toto místo by vzhledem
k bodovým ziskům v paralelní „B“ skupině i sestupu Hněvotína až do I.B třídy mělo rovněž znamenat právo postupu do krajského přeboru.

V neolympijských letech se pozornost alespoň evropských hokejových fandů vždy nejvíce soustředí
na mistrovství světa. A toto období nastává právě
nyní. Ligové boje skončily a poháry i medaile jsou
již rozdány, národní týmy finišují s přípravou a už
v pátek to vypukne. A je opět nač se těšit. Znovu
po osmi letech hostí tento mezinárodní svátek Slovensko a ti šťastnější z nás uvidí alespoň jeden mač
naživo, my ostatní se můžeme v poklidu usadit před
obrazovkami či plátnem a kochat se. Podle jmen se
u našich východních sousedů sejde hvězdná sestava
a každý tým z užší špičky bude spoléhat hlavně na
borce z NHL. Pravda, budou se muset adaptovat
na širší kluziště, ale to jejich kvalitě neubírá. Jména jako Ovečkin, Kučerov, Kovalčuk, Malkin budí
respekt a lze očekávat, že budou vidět, přestože
aktuálně se daří nejvíc víceméně bezejmenné finské skvadře. A také český tým vypadá velice nabitě,
hlavně jeho útočná síla. Soupeře ve skupině máme
až na Rusy spíše nudnější, nicméně rozhoduje až
čtvrtfinále a medaile by tentokrát nemusela viset
nedostižně vysoko.

Uff, mohou si oddechnout na eskáčku i třeba v Protivanově či Určicích. Ač se vždy každé mužstvo
snaží kráčet od výhry k výhře a přičítat do tabulky
pravidelně tříbodové zisky, realita bývá mnohdy
odlišná a někomu je vždy souzeno, aby se pohyboval v dolní polovině se znepokojivými pocity při
pohledu pod sebe. To se týkalo právě i již zmíněné
regionální trojice, ale po právě skončeném víkendu
alespoň pro stávající ročník pravděpodobně už nemusí. Nejjasnější je situace ve druhé lize, v ní je jasně
dáno, že sestupují pouze poslední dva. A Černé Petry zatím stále drží Žižkov s Táborskem, jen o fous
lépe jsou na tom Znojmo s Chrudimí. Naopak tým
Oldřicha Machaly se po bídném úvodu jara vzepjal
a vede si famózně – výhry nad Sokolovem, Táborskem i Vítkovicemi by mohly znamenat klid, zejména když se za týden Znojmo s Táborskem vzájemně obere o body. V I.A třídě zatím není jasno, kolik
týmů bude muset dolů, ale téměř třicet bodů může
znamenat klid. A úleva může vládnout i v Kralicích.
Ač zřejmě spadnou tři až čtyři týmy, náskok se už
jeví bezpečný.

Vyhrát na půdě soupeře se vždy
cení a pokud se tento kousek zadaří týmu, který bojuje o udržení
v jakékoliv soutěži, je to příspěvek
obzvlášť cenný. Fotbalistům Prostějova se to navíc ve Vítkovicích
podařilo vůbec poprvé v sezóně.
Konečně, a v pravou chvíli!
DEBAKL:
Vyloženým debaklům unikli, přesto
měli ke spokojenosti daleko. Uplynulý týden se nohejbalistům Prostějova
nevydařil, když nevyhráli ani jedno
ze dvou utkání, které měli v první lize
na programu. Po remíze v Českých
Budějovicích padli doma se Zručí.
ĠÌ6/2

983

Na tisícovku zápasů v extralize už
se nedostane. Svou bohatou kariéru zakončil hokejový útočník a rodák z Prostějova Petr Kumstát,
který posledních šest sezón strávil
ve Spartě Praha. Největší úspěch
oslavil v Karlových Varech, kde se
podílel na mistrovském titulu.
9ă52.
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Posila basketbalistů BK Olomoucko
PETR BOHAČÍK před semifinálovou sérií s Nymburkem, v jehož dresu
hraje sourozenec Jaromír.
.20(7$

LIBOR DAVID

Foto: www.hcocelari.cz

Hokejovými šampiony České republiky jsou jak známo Oceláři z Třince.
A Prostějov má na zlatu nesmazatelnou
stopu. Až do svého zranění byl kapitánem Lukáš Krajíček, ba co víc masérem
týmu je další zdejší rodák, který působil
například také u prostějovských basketbalistů. Blahopřejeme, Libore!

fotbal

PODLE

MINIŠPÍL

ZNÁMKA

6

ZNÁMKA

DAVID
SIMKANIČ

Prostějov (tok) Po delší době se
v šatně objevil Miloslav Bréda, který
už prošel úspěšně rekonvalescencí
a začíná zlehka trénovat. Do zbývajících čtyř kol už pravděpodobně nezasáhne, pro klub je podstatné, aby
byl stoprocentně fit v létě na startu
nového soutěžního ročníku.

Tohle číslo nosí na zádech hráč
utkání Le Giang, v téže minutě musel odstoupit Kroupa pro krvavé
zranění v obličeji.
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Už po půlhodině hry ale musel být
střídán Biolek a Koudelka zrovna nezářil nadšením při představě nástupu
do druhé půle, nakonec ale vydržel
aspoň čtvrt hodiny. Do utkání po
delší době zasáhla i dvojice Ukrajinců
Žikol s Pernackým, byť posledně jmenovaný pouze formálně při nuceném
střídání zraněného Kroupy v samém
závěru utkání.
Na podzim právě v utkání s Vítkovicemi začalo gólové trápení eskáčka.
Utkání tehdy skončilo bezbrankovou
remízou přes jasnou převahu a dvakrát
nastřelenou konstrukci branky. Realizační tým šel ovšem do utkání s vírou
ve vítězství, která se nakonec ukázala
klikni na

www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

jako opodstatněná. „Kabina funguje
a to je důležité. Proto jsem pořád věřil, že se z útlumu dostaneme a body
začneme sbírat, což se plně potvrdilo.
Teprve pokud je šatna paralyzovaná,
je čas pro zásah klubového vedení,“ vysvětlil důvod svého opatrného optimismu trenér Machala.
Jan Vošahlík, který se zabydlel na místě
defenzivního záložníka a dobře si tam
rozumí se zkušeným Janem Polákem,
se opět dostal k tomu, proč do Prostějova původně přišel, tedy dávat góly. Oku
lahodila také brejková situace v podání
Lutonského, na němž jsou přece jen
patrnější prvoligové zkušenosti. Jeho
parádní centr před branku přesně do
kroku Kroupy prostě nešlo nevyužít.
Ve výborném světle se ukázal opět
brankář Le Giang, který plně prokazuje
své kvality, a mužstvo za stavu 1:0 několikrát zásadním způsobem podržel.
Odměnou je mu za to první vychytaná
nula, ale především dobrý pocit z podílu na důležitých třech bodech.
S třiceti body se Prostějov posunul do klidného středu tabulky
Fortuna:Národní ligy, kam svými
předpoklady bezesporu patří. Nakolik se tam udrží, ukáží dva těžké
zápasy ve středu s Jihlavou a v neděli ve Varnsdorfu. Večerník bude
u toho!
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O dvě minuty později přišel ukázkový
brejk eskáčka, Lutonský po levé straně
potáhl balón, technicky nacentroval před
branku a Kroupa pod padajícím gólmanem pojistil výsledek – 0:2.
Situace se mohla ještě zkomplikovat,
když unikajícího Matěje zadržel Sus
a dostal rovnou červenou kartu. Naštěstí
se tak stalo ještě před hranicí vápna a po
přímém kopu do zdi napálil šikovně
balón Kaloč, jenže Le Giang byl opět
na místě. Pokus o lob těsně nevyšel ani
Januškovi.
Konec zápasu doprovázely emoce, když
po ataku loktem si musel nechat ošetřovat krvavé zranění Kroupa, který musel
v závěru řádné hrací doby nakonec střídat. První jarní vítězství venku ale hosté
uhájili.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku F:NL s dalším
programem najdete na straně 27

„Zápas hodnotím pozitivně, protože jsme vyhráli. Jeli jsme sem s respektem k soupeři,
protože Vítkovice hrají velmi dobře, mají výsledky, dělají body, z čehož vyplývalo, že nás
čeká hodně náročný zápas. Na druhou stranu jsme už chtěli urvat nějaké body venku,
protože se nám to nedařilo, i když výkony jako takové nebyly špatné. Do zápasu jsme
vstoupili dobře, dali jsme gól, Vítkovice jsme nepouštěli do šancí. Ve druhém poločase
jsme udělali chybu na polovině hřiště, ze které mohl být gól v naší síti. Naštěstí jsme pak
přidali druhou branku a zápas rozhodli, i když to vyloučení znamenalo komplikaci a museli jsme dobře bránit. Domácí jsme ale do zásadní šance nepustili. Máme třicet bodů
a věřím, že už jsme zachráněni. Mužstvu bych chtěl poděkovat za kvalitní výkon.“
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„Viděli jsme utkání Prostějova v Ústí a Pardubicích, celý týden připravujeme mužstvo na
to, že utkání bude bojovné, soubojové, že míč musíme dostat na zem. V prvním poločase
jsme se vůbec nedostávali do hry. Měli jsme víc běhat, víc využívat křídelních prostorů,
chybělo mi tam více nabídky, víc pohybu. Obě mužstva si nevypracovala žádnou šanci,
gól nám vypadl, obránce se nechal obejít z pravé strany do středu hřiště a opět tečovaná
střela, to na nás teď trochu padá. V poločase jsem hráče nabádal, abychom hráli fotbal
a nenakopávali míče, protože soupeř má soubojové obránce. Do druhého poločasu
jsme vstoupili dobře, vypracovali si šance, tam se utkání lámalo. Z utkání jsem zklamaný,
musím říci na rovinu, že výkony některých hráčů, o něž by se mužstvo mělo opírat, byly
podprůměrné. A to jsme v jednom okamžiku měli tři dorostence na hřišti, což je ve druhé
lize paradox. Musíme dál pracovat na tom, abychom se posouvali dál, Prostějov vyhrál
zaslouženě, má zkušené mužstvo.“

ci jste žertem dostal za úkol vstřelit
sedm branek, zatím máte na kontě
tři...
„Ale jsou ještě čtyři kola!“ (úsměv)
yy Dnešní branka byla asi ta nejdůležitější, že?
„Hlavně to byl zatím jediný gól v zápase,

yyNa předsezónní tiskové konferen-
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rozhovor

v němž jsme vyhráli. Předchozí dva padly
v utkáních, které jsme prohráli 1:4 a 1:2,
tentokrát to byla branka vítězná. Ale už
bych se chtěl taky trefit doma. (úsměv) Je
však nejvíce důležité, že jsme si konečně
přivezli body zvenku a potvrdili domácí
vítězství. Teď se nám bude dýchat lépe.“
yy Za jednobrankového vedení jste
několikrát měli namále a vyrovnání
viselo ve vzduchu.
„Na začátku druhé půle měli domácí
šance, ale náš brankář chytal skvěle a konečně v utkání nedostal branku.“
yy A Martin Sus nedostal žlutou kartu, že?
„Nedostal, protože dostal rovnou červe-

PROSTĚJOV Dostal se trochu do nezvyklé situace. Jan Vošahlík (na snímku) přišel v zimní přestávce do prostějovského týmu jako střelecké eso,
které má zlepšit neradostnou bilanci vstřelených branek. Zatím se ovšem
v hodně zápasech pohybuje na postu defenzivního záložníka. I tak ale už
stihl vstřelit tři branky, z nichž ta ve Vítkovicích byla zatím nejdůležitější.

nou... Ale my jsme si už zvykli, že sestavu
vždy tak nějak lepíme zápas od zápasu.“
yy Přišel jste jako hráč do ofenzivy,
nakonec hráváte spíše defenzivního
záložníka. Jak se srovnáváte s tímto
postem?
„Bylo to za situace, kdy vzadu kluci dostávali žluté i červené karty, tak jsem se
posunul. Hrával jsem na tomto postě pár
zápasů v Kazachstánu. Je pravda, že chvílemi se tam trošku motám, jako třeba
teď na začátku zápasu. Snažím se
s tím vypořádat, myslím, že
s Honzou Polákem nám
to funguje. Moc gólů
nedostáváme, a když, tak ze standardní
situace. Ty jsme si pohlídali i díky Le
Giangovi, který nás po jednom rohu
zachránil na zadní tyči. Tomu musíme
hodně poděkovat.“
yy Čeká vás doma Jihlava, myslíte, že
jste na ni dobře naladěni?

„Jihlava teď vyhrála a myslím, že druhé
místo už neztratí. Takže přijedou v klidu
a my si to s nimi rozdáme na férovku.
Proč bychom je neporazili, když jsme
hráli doma čtyři zápasy a prohráli jsme
jen s Budějovicemi ze sporné penalty?!
Myslím, že i v tom zápase jsme byli lepší.
Nemáme se vůbec ničeho bát!“
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První otestování debutanta ve vítkovické
bráně Simkaniče přišlo už v první minutě, ale nijak razantní střela směřovala
přímo doprostřed branky. To konečně
o deset minut později zopakoval po rohu
z dálky na druhé straně Holiš. Témuž

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

OSTRAVA-VÍTKOVICE
Zápas
stručně shrnul po zápase v šatně
s nadhledem zkušený Jan Polák. „Konečně máme tři body z venku a odčarovali tak smůlu našich žlutých dresů,
‚Legi‘ vychytal čisté konto a ‚Susák‘
nedostal žlutou kartu,“ pravil s trpkou
narážkou na notorického sběrače karet Martina Suse, který žlutou opravdu nedostal, protože hned vyfasoval
červenou... Jinak eskáčko tímto zápasem díky střelám Vošahlíka a Kroupy
udělalo zásadní krok k záchraně ve
druhé lize, která by mu už prakticky
neměla uniknout.
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hráči se po necelých dvaceti minutách
hry zle nedařilo na půlce hřiště, využil
toho Kroupa, který posunul míč doprava na Vošahlíka, jeho křížnou střelu ale
zachytil Simkanič.
O chvíli později zaspala na pravé straně
domácí obrana, míč se dostal k Vošahlíkovi, jehož lehce tečovaná střela zapadla
k tyči domácí branky – 0:1. Jenže brzy
mohlo být vyrovnáno, když po rohu
vrátil míč do vápna Vasiljev a Motyčka
hlavou tečoval míč těsně vedle tyče Le
Giangovi branky.
Naopak domácí mohli dostat druhý
gól ještě do šatny. Cvernovi se podařilo
odvrátit nebezpečí představované Píchalem, jenže míč si našel Kroupa a rozhodl
se pro lob, kromě brankáře však těsně
přehodil i samu branku.
Už pár minut po přestávce pálil z voleje po dobrém centru Matěj, jenže také
jemu bylo břevno příliš nízko. Vzápětí
Píchal dal vyniknout Simkaničovi, který
jeho střelu vyboxoval na roh. Po vypršení hodiny hry tlak domácích vrcholil
a vyrovnání bylo na spadnutí. Nejprve
pálil Motyčka, odvrácený míč se vrátil na
hlavu Paška a Le Giang musel hasit požár
podruhé. Po sérii rohů měl na zadní tyči
další šanci Cverna, jenže Le Giang opět
pohotově reagoval.
Dvacet minut před koncem měl naopak
šanci na zvýšení Kroupa po Slaninkově
rohu, na přední tyči ovšem těsně minul.
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tového území a chytil míč do rukou.
Pískl jsem přestupek, který jsem si potvrdil s asistentem a za zmaření brankové příležitosti obdržel červenou
kartu.“ Stojí v zápise o utkání. Tato
událost vyvolala obrovské emoce na
hrací ploše, které se bohužel nepodařilo uklidnit.
Hostující brankář, který si své pocity nejprve vyléval pouze slovně, a
očividně se mu do kabiny nechtělo,
se ohnal po hráči domácích, který
mu to okamžitě vracel kopnutím do
zad. „Soupeř byl přemotivovaný, měl
před derby, usiloval o postup,“ uvedl
sekretář Vrahovic, který byl utkání i
konfliktu přítomný. „Brankář dostal
červenou za přerušení brankové příležitosti. Nebylo to úplně jednoznačné.
Náš hráč se tomu smál a gólman se po
něm ohnal. On si to nenechal líbit a
bylo to,“ uvedl Kratochvíl. Z napadení
byla další červená karta a místo fotbalu se schylovalo ke rvačce.
Jak brankář hostů Vladimír Suchý,
tak domácí hráč Jakub Vitásek dostali za své chování od Disciplinární
komise FAČR trest na čtyři utkání.
„Po chvilce ke mně přišel z boku hráč
hostí, který mě kopl do ruky, při snaze
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vykopnout mi míč, který jsem držel.
Z důvodu dokonané inzultace hlavního rozhodčího jsem utkání ukončil,“
pokračuje zápis. Třetí červená karta
a konec zápasu – ostuda na obou na
stranách. Hráč hostů Jan Marek, který sudího inzultoval, má předběžně
pozastavenou činnost a jeho trest se
bude dále řešit. „Nějaké konflikty občas řešíme. Musím ale říct, že tohle
jsem fakt ještě nikdy nezažil,“ kroutil
hlavou předseda Okresního fotbalového svazu Prostějov Milan Elfmark.
Třešničku na dortu dodal fanoušek,
který se dostal do rozepře s brankářem hostů, ke kterému následně přišel
na hřiště, kde jej po slovní výměně
názorů napadl. Brankář si to nenechal
líbit a pustil se do odvety. Podle zprávy rozhodčího byl dokonce hostující
brankář fanouškem zraněn v obličeji,
měl mít zlomený nosu!
Disciplinární komise výsledek
zkontumovala 3:0 ve prospěch oddílu TJ Sokol Vrahovice a oddílu TJ
Horní Štěpánov finanční pokutu
4Q\OÊwMCRQéGTXGPÆMCTV÷UMQPéKNCKP\WNVCEÊTQ\JQFéÊJQ
Foto: Jan Frehar
ve výši 3 000 Kč. Proti postihům za
dobrý příklad pro mladou generaci,
emočně nezvládnutý duel pak může slím si ale, že k odvolání z naší strany přál být jmenovaný.
tým z Horního Štěpánova ještě podat nedojde. Ty věci se prostě staly,“ uvedl Ke sportu emoce vždy patří, ale co je která měla početné zastoupení na staprotest. „Budeme se o tom bavit. My- zdroj blízký vedení klubu, který si ne- moc, to je moc, pánové. Tohle není dionu.

(0:1)

2:2

Adolf LANGER s+RUQÉhWÈS½QRY
Z rozhodnutí klubového vedení k zápasům nevyjadřuje.
0LURVODY3$1¤(. s7-6RNRO9UFKRVODYLFH
„V prvním poločase jsme si vytvořili čtyři tutové šance, které jsme neproměnili, naopak soupeři jsme góly takřka nachystali, zejména penaltu po ztrátě míče. Výkon byl ustrašený, kluci se snažili nic nepokazit. O přestávce jsme si něco
řekli a ve druhé půli zvýšili iniciativu, soupeře jsme zatlačili a podařilo se nám vyrovnat. Musím hráče pochválit za
bojovnost, setkala se dvě technicky vybavená mužstva, takže diváci viděli pěkný fotbal s parametry I.B třídy.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

(161-QODKPCEK8TEJQUNCXKEéCUVQDT\FKNCPGRąGUPQUV#VCMÆQHUCLF[
Foto: Michal Sobecký

Branky: 75. Řezníček vlastní. Rozhodčí: Pitner – Procházka, Motal. Žluté
karty: 34. Koudelka P., 80. Blatner, 85.
Možný – 19. Farný, 88. Doležel. Diváků: 47
Sestava Brodku u Konice: Kováč –
Svoboda, Možný, Koudelka J., Blatner,
Kolář (80. Grepl P.) – Hloušek, Muller,
Koudelka Z. – Koudelka P., Grepl M.
Trenér: Patrik Muller.
Sestava Vrahovic: Mačkal – Klíč, Prucek, Doležel, Farný, Varga, Dvořák,
Šmíd, Alexy R. (68. Alexy J.), Řezníček
(78. Procházka), Jodl. Trenér: Vladimír
Krč.
POHLEDEM TRENÉRŮ
Patrik Müller: Vrahovice se ukázaly
jako těžký soupeř. Zprvu byly lepší.
Pak jsme vyrovnali hru a byli šťastnější
v koncovce. Děkuji hráčům za výkon a
divákům za podporu.
Vladimír Krč: „Prohra je pro nás určitě
zklamáním, obzvlášť když o tom rozhodl jeden nešťastný moment.“

Sestava Držovic: Menšík – Kolkop,
Valenta, Štverák, Fiferna, Procházka,
Chlup (71. Budaj), Srbený, Vymazal,
Solano, Zahradníček. Trenér: Jindřich
Skácel.
Sestava Určic: Pokorný – Hudský, Čajan (61. Mikulka), Mlčoch, Vodák, Berčák, Antoníček, Kouřil, Muzikář (70.
Pavlů), Hanzelka, Nakládal. Trenér:
Karel Vlach.
POHLEDEM TRENÉRŮ
Ani jednoho z trenérů se nepodařilo Večerníku zkontaktovat.
FC Dobromilice
3:2
Sokol Čechovice B
(2:0)
Branky: 32. Richter, 36.
Šenkyřík, 54. Kratochvíl – 63. Rozehnal,
82. Zabořil. Rozhodčí: Vrážel – Klusal,
Weiser. Žluté karty: 85. Fialka – 68.
Šťastný. Diváků: 50.
Dobromilice: Nosek – Kubíček, Ryška,
Rochla (55. Slavíček), Šoc – Václavík,
Šenkyřík, Žondra, Richter – Kratochvíl,
Fialka. Trenér: Michal Rochla
Čechovice B: Švéda – Začal (71. J. Zabořil), Wolker, Šťastný, Hanák – Vybíral
(46. Naicler), Hodulák, Jančík (46. Rozehnal), Němeček (27. Skoumal, 73. V.
Zabořil) – Bílý, Foret. Trenér: Evžen
Kučera
POHLEDEM TRENÉRŮ
Michal Rochla: „V prvním poločase

– Vévoda (56. Charvát), Majer (78. Flajzar). Trenér: Vlastimil Michlíček
POHLEDEM TRENÉRŮ
Miroslav Krutovský: „V prvním poločase jsme byli lepším týmem, ujali jsme
se zaslouženě vedení, které jsme chtěli
po změně stran ještě navyšovat. Na počátku druhé půle nás nějakých patnáct
dvacet minut postihl drobný výpadek,
poté jsme ale zase začali hrát dvou hru a
přidali další branky. Soupeř se do vyložené brankové příležitosti nedostal.“
Vlastimil Michlíček: „V prvním poločase jsme se dopustili několika chyb,
které nás stály dvoubrankové manko,
to ještě náš mladý brankář několik šancí
soupeře zachránil. Ve druhém poločase
jsme soupeře zatlačili, jenže doplatili
jsme opět na mizernou produktivitu,
naopak soupeř využil otevřené obrany
k brejkům, z nichž padly další branky.
Branky: 33. Ježek, 44. Jiří Drčka, 76. Chyběli nám někteří hráči, což se ukázaBaránek, 83. Humpolíček. Rozhodčí: lo jako zásadní faktor.“
Motal – Krátký, Krutovský. Bez žlutých FK Výšovice
3:2
karet. Diváků: 108.
SokolBrodekuProstějova (1:2)
Vícov: Drčka – Světlík, Adámek (83.
Štuler), Humpolíček, Pliska (64. Chytil) – Šobr, Tesařík, Baránek, Rozsíval Branky: 27. Kvapil, 50. Krčmář, 75. Ol(72. Dobeš) – Jiří Drčka, Ježek (78. Tr- bert – 18. P. Soldán z penalty, 41. Švarc.
Rozhodčí: Milar – Majer, Mašek. Žluté
nečka). Trenér: Miroslav Krutovský
Nezamyslice: Dvořák – Machálek, karty: 56. Masař, 81. Pávek, 89. P. MaMoravec, Lakomý (84. Matoušek), toušek. Diváků: 80.
Káňa – Stejkora, Hájek, Musil, Kiriljuk Výšovice: M. Škop – Obručník, Krajsme byli důraznější, rychlejší, kontrolovali jsme vývoj utkání. Za stavu 3:0
zavládlo jakési uspokojení, přestali jsme
běhat, což nakonec zapříčinilo, že jsme
se báli o výsledek. Pozitivně hodnotím
výkon v prvním poločase a získané tři
body.“
Evžen Kučera:„Soupeř byl přes hodinu
hry lepší, prvních pět minut druhé půle
jsme sice soupeře trochu zatlačili, ale z
brejku jsme si nechali dát třetí branku.
Od té chvíle jsme se dostali do hry a
podařilo se nám snížit, dokonce jsme v
devadesáté minutě nastřelili tyčku. Kluky mohu pochválit pouze za posledních
dvacet minut zápasu, je to škoda, body
nutně potřebujeme.“
Sokol Vícov

(2:0)
Haná Nezamyslice

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

čili lépe hosté, když se po standardce
k tyči prosadil Dostál a v poslední
minutě navíc vyrovnal Liška. Hosté
nakonec zápas prakticky otočili a to
díky úspěšným penaltám.
Statistiky z utkání a průběžnou tabulku
najdete na straně 27

na PK 4:5

TJ HŠ 2:2
S VRCH (2:0)

Branky: 67. Pinkava, 77. Spisar. Rozhodčí: Krátký – Horák, Klusal. Žluté
karty: 47. Dostalík – 24. Hanák P., 67.
Hanák J. Diváků: 68
Sestava Skalky: Glouzar A. – Dostalík
Spisar, Slamenec, Petržela, Donát – Glouzar M., Bartoník, Hyžďál, Prokop –
Světlík, Pinkava. Trenér: Lukáš Mráček.
Sestava Tištína:Koutský – Stančík, Hanák, Slavík, Návrat Ro. – Hýsek, Návrat
Ru., Hamala, Oulehla – Nosák, Kyselák.
, Bukovec, Prucek, Klíč – Varga, Vitásek,
Dvořák, Petík (90. Hanák) – Farný, Studený. Trenér: Radim Havlíček.
POHLEDEM TRENÉRŮ
Libor Pinkava: Zápas se nám nepovedl. Chtěli jsme navázat na vítězství nad
Brodkem, jenže jsme prohrávali. Chtěli
jsme ještě otočit, snažili se, nakonec se
podařilo vyrovnat. Celkově jsme ale hráli bez pohybu.
Zdeněk Oulehla: Hráli jsme se soupeTJ Sokol Držovice

řem pod námi a chtěli bodovat. Celkem
(0:0)
se nám dařilo je přetlačit. Po gólu jsme se Sokol Určice B
uklidnili. Soupeř byl ve druhém poločase aktivnější, nakonec se nám zadařilo na Branky: 75. a 77. Zahradníček, 50.
penalty.
Chlup, 65. Srbený. Rozhodčí: Zatloukal – Domisch, Budaj. Žluté karty: 34.
TJJiskraBrodekuKonice 1:0
P. Koudelka, 80. Blatner, 85. Možný –
(0:0)
Sokol Vrahovice
19. Farný, 88. Doležel. Diváků: 100

FK Skalka 2011
TJ Tištín

V tom prvním zprvu měli navrch hosté, jenže převahu nemohli proměnit.
Zejména je brzdily ofsajdy. Brzy sice
prohrávali 0:1, nicméně byli častěji
na balonu. Srazit je mohla proměněná
penalta domácích. Na konci poločasu
však Vrchoslavice zabraly a sérii šancí
Klesnila a Lišky musel likvidovat pozorný Šmíd. Do druhé půle pak vykro-

HORNÍ ŠTĚPÁNOV Těžký mač
čekal uplynulou neděli ve 20.
kole Okresního přebnoru – II.
třídy OFS Prostějov na duo
bojující o triumf a tím pádem
i postup do krajské soutěže.
Souboj Horního Štěpánova a
Vrchoslavic o první místo se
proměnil ve velkou bitvu, kdy
diváci viděli dva rozdílné poločasy. Nakonec se zrodila spravedlivá remíza a v penaltovém
rozstřelu měli navrch hosté.

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

jíček, J. Škop (90. Štolba) – M. Okleštěk – Fildán, Mrňka (13. Dudík), Krčmář, Ryšánek – Olbert (85. Kozdas),
Kvapil. Vedoucí mužstva: Michal
Dudík
Brodek u Prostějova: Vystavěl – Masař, Bureš, J. Matoušek, P. Matoušek
– Zatloukal, P. Soldán (84. Valenta),
Pávek, Müller – Švarc, Hanák (69. Crhonek). Trenér: Tomáš Bureš
POHLEDEM TRENÉRŮ
Michal Dudík: „Před zápasem jsme si
řekli, že už prakticky jde o play-off, kdy
každý zápas je třeba bodovat. Brodek
hrál v prvním poločase s větrem a docela kousal, mrzí nás především druhá
branka téměř do šatny. O přestávce jsme
si řekli, že se musíme kousnout a na soupeře vlítnout, vítězství doslova ukopat,
bylo to spíše o morální síle, což se nám
povedlo a jsou to pro nás nesmírně důležité tři body.“
Michal Jelínek (vedoucí mužstva):
„V tomto zápase jsme doplatili na střeleckou impotenci v útoku. V prvním
poločase jsme si vytvářeli šance, domácí
spíše závary před brankou, po změně
stran jsme hráli fotbal, zatímco Výšovice
střílely góly. Efektivita v útoku byla mizerná, to nás stálo body. Před utkáním se
nám omluvili tři hráči, takže na stopera
nastoupil i Tomáš Bureš a řídil utkání ze
hřiště.“
(sob, tok)
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Vrchoslavice vyhrály v souboji o šest bodů čelo tabulky na penalty

V prvním poločase se všichni přihlížející mohli bavit fotbalem. Oba týmy
předváděly kvalitní fotbal a svátek práce pro ně rozhodně neplatil. Diváci
namlsaní po spoustě gólových šancí
i hezkých fotbalových momentů se
těšili na druhou pětačtyřiceti minutovku. Ta ovšem trvala pouze 9 minut.
Pak přišla osudová minuta nejen zápasu, ale nejspíše i nejdiskutovanější
moment sezóny.
Nejprve vyloučení hostujícího brankáře, který chytil míč mimo vápno.
„Brankář hostů stál na hranici poku-

Jan FRÉHAR
Michal SOBECKÝ

VRAHOVICE Jeden z fotbalových šlágrů vloženého prvomájového kola Okresního přeboru
mezi domácími Vrahovicemi a
Horním Štěpánovem skončil
ostudou. Tři zasloužené červené
karty, napadený hráč fanouškem a inzultovaný rozhodčí, to
vše během jedné minuty, která
zápas ukončila...

TŘI ČERVENÉ KARTY, KREV A INZULTACE
NA JIHLAVU ROZHODČÍHO BĚHEM JEDINÉ MINUTY!!!

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

Přestože oficiálně byl zraněn pouze
stoper Tomáš Janíček, měl trenér Oldřich Machala opět trochu narušené
spaní, protože hned několik hráčů
trpělo střevními potížemi, Polák vynechal některé tréninkové jednotky,
takže o stoprocentní kondici se hovořit nedalo. Přesto dostala příležitost
totožná sestava z druhé půle utkání
s Táborskem.

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

původní
zpravodajství

OSTRAVA-VÍTKOVICE Jestliže bylo před víkendovým kolem
cílem získat aspoň čtyři body k záchraně, největší krok už mají
fotbalisté 1.SK Prostějov za sebou. Hned tři z nich přivezli konečně zvenčí, když na půdě svého rivala ještě z dob MSFL Vítkovic
vyhráli zaslouženě 2:0. Bez šancí tak není tým, který se konečně dostal do psychické pohody, ani proti silné Jihlavě, která má
v boji o baráž nahráno. Navíc s vědomím, že na podzim byl na
Vysočině lepším týmem a body mu utekly mezi prsty.

Pondělí 6. května 2019
www.vecernikpv.cz
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Jsou to zatím necelé dva týdny, co do realizačního týmu přibylo nové jméno. A okamžitě je to znát i pro méně zainteresované osoby, než jsou pochopitelně sami fotbalisté. Netřeba pochybovat o tom, že si Ladislav Onofrej přinesl s sebou z tříleté
štace na lavičce Sigmy bohaté zkušenosti. Má v kabině co říci jak před zápasem,
tak o přestávce, tak během zápasu na hřišti. Jeho sdělení jsou věcná, podložená
dobrými teoretickými znalostmi, bohatou praxí a vynikající adaptabilitou na nové
prostředí. Angažování Onofreje byl podobný majstrštyk jako přivedení Oldřicha
Machaly na post hlavního trenéra. S touto dvojicí má, aspoň tomu vše nasvědčuje,
prostějovský fotbal dobrou budoucnost.

TOMÁŠ KALÁB
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„Ve Vítkovicích jsme hráli dobře zezadu, to byl asi základ. U některých hráčů včetně
mě byla v týdnu lehká střevní viróza, takže jsem moc rád, že jsme zápas takto zvládli.
Určitě to nebyl lehký zápas. Za stavu 1:0 musíme poděkovat našemu brankáři, který
nás hodně podržel, zabránil minimálně dvěma jasným gólům, klobouk dolů. Tyhle momenty byly rozhodující pro celé utkání. Brejk patřil k těm ukázkovým, Lutonský míč
dobře předložil před branku, to se asi nedalo neproměnit. Za mnou vše ještě jistil Vošahlík, takže jsem rád, že jsme akci řádně dohráli do konce. V závěru se ještě projevovala
frustrace od soupeře, zákrok na mě mi přišel trochu naschvál, nepochopím, že rozhodčí
nevytáhne ani kartu. Situaci vedoucí k vyloučení jsem drobně poznamenal i já, takže to
Sus hasil trochu za mě. Herně jsme si hodně pomohli vítězstvím nad Táborskem a i teď
bylo vidět, že jsme hráli venku uvolněně, nebyla tam křeč z naší strany, zaslouženě si
odvážíme tři body a chceme si to užít i s Jihlavou. Doufám, že přijdou naši fanoušci, kteří
uvidí v Prostějově dalšího kvalitního soupeře. V živé paměti máme ještě zápas v Jihlavě,
kde jsme jednoznačně měli vyhrát. Kvalita je na naší straně.“
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

pohledem karla kroupy

aneb

OKÉNKO
KAPITÁNA

vluohৄf;0u-mh࢙ংvh࣐l৴bo|࣒v|u-m࣒7ѴoŊ
_࢙7o0-ĺru࢙࣒|;m|obm|;u-Ѵ7࣒ѴbѴo7v;0;o0-
-h|࣐u r࢙|;ࣂmझ_o |h࢙mझ l;b |ং;lb |ࣂ;lbĺ ;
b-m] f;  m;fѴ;rझ1_ 0u-mh࢙ংvh1_ Ѵ;|;1_ķ l࢙
=ৄu ro|ং;0m1_ h;mov|झ - l࢙ 7; =-1|o roŊ
vѴ;7mझlo৴mov|v;1_|b|rumझѴb;ĺuof;_o
ruo|࣒f;h Ѵo o ru;lb࣐u; 7u_࣐ Ѵb;ĺ "blh-Ŋ
mbࣂuࣂb|࣒m;-1_|-Ѵr-|m࣒ķrumझ0u-mh-0Ѵ-
ro|;ࣂo-m࣐v|ং;Ѵ;ķ7u_࢙ror;u=;h|mझl1;m|Ŋ
u - l-࢙1h࣐ |;ࣂb uorĺ ,- r࢙u Ѵ;| "blh-mbࣂ
|-h࣐rom࢙ķ৴;|o_Ѵ;m;v|-ࣂझĺ$;ࣂo-m࢙v|ং;Ѵ-f;f
ruov|࣒lvझ|u;=b|ķ7ou࢙৴hro1;m|ulvझm࣒Ŋ
f-h|࣒vmb|lblo|ংb|ࣂ;ĺbm-hm-0u-mh࢙ংvho
rbࣂhm;7ov࢙_m;ĺ

10

PATRIK
LE GIANG

Start měl v prostějovském dresu hodně těžký, ale utkání ve Vítkovicích mu všechny peripetie nahradilo. Před očima stálé jedničky
týmu Miloslava Brédy vytáhl několik vynikajících zákroků,
které držely hubený jednobrankový náskok eskáčka, v konečném
důsledku přinesly potřebné tři body. Kromě toho konečně vychytal čisté konto, což podle jeho opakovaných vyjádření
není samozřejmě to nejdůležitější, ale v osobní rovině
nepochybně potěší.

PATRIK LE GIANG

VEČERNÍKU

HRÁČ

34
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fotbal
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30. - 37. Jan Bartoník (FK Skalka 2011), Jakub Kvapil (FK Výšovice), Jan Křivinka (FK
Výšovice), Pavel Hýsek (TJ Tištín), Jan Srbený (TJ Sokol Držovice), Martin Liška (Sokol
Vrchoslavice 1946), Vojtěch Vávra (Sokol Vícov), Zdeněk Blumenstein (FC Dobromilice)
všichni 6 branek, 38. - 47. Jan Václavík (FC Dobromilice), Petr Stejkora (Haná Nezamyslice), Jan Machálek (Sokol Vrchoslavice 1946), Robin Návrat (TJ Tištín), Jakub Mojtek (TJ
Tištín), Josef Slavík (TJ Tištín), Jiří Jančík (Sokol Čechovice B), Marek Skoumal (Sokol
Čechovice B), Stanislav Filka (FK Skalka 2011), Lukáš Tyl (TJ Horní Štěpánov) všichni
5 branek

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

1. Libor Němec (TJ Horní Štěpánov) 19 branek

32´$'©.$121¹5µ

+DQ½1H]DP\VOLFHVS.7-6RNRO'UzRYLFH
7LS
Nezamyslice musí bodovat, budou hrát pod tlakem. Podařilo se 9HÄHUQÉNX
jim ale překvapit i Dobromilice. Oproti tomu Držovice ale mo
hou hrát více v klidu.
VS.FK Skalka 2011
7LS
6RNRO8UÄLFH%
TSousedé v tabulce slibují vyrovnaný zápas. Skalka si může 9HÄHUQÉNX
odnést psychickou výhodu z posledních zápasů, zejména ze 33
střetnutí s Brodkem u Prostějova. Duel rozhodne až penaltový
rozstřel a radovat se budou domácí.
7LS
7-7LvWÉQVS.6RNRO9ÙvRYLFH
9HÄHUQÉNX
Jasným favoritem je Tištín, který je v polovině tabulky. Výšovice
33
jsou na samém dně. Poslední zápasy, nejen po výsledkové stránce,
však naznačují, že Tištín nemá tak jasně vyhráno.
6RNRO%URGHNX3URVWÈMRYDVS.7-+RUQÉhWÈS½QRY
7LS
Domácím se trvale nedaří, v zádech mají několik 9HÄHUQÉNX
proher. Horní Štěpánov pak musí nahnat ztracené body po

předpokládaé kontumaci ve Vrahovicích.
6RNRO9UFKRVODYLFHVS.6RNRO9UDKRYLFH
7LS
Na domácím hřišti jsou téměř neporazitelní. Vrchoslavice navíc 9HÄHUQÉNX
bojují na samé špici tabulky. Favorit zápasu je tak jasný, což domácí

potvrdí jasným vítězstvím.
)&'REURPLOLFHVS.-LVNUD%URGHNX.RQLFH
7LS
Tabulkoví sousedé sehrají vyrovnanou bitvu. V posledních duelech
ani jeden z týmů vyloženě nezářil. Lze tak čekat, že si oba týmy bu- 9HÄHUQÉNX
dou chtít spravit chuť.

6RNRO¤HFKRYLFH%VS.6RNRO9ÉFRY
7LS
Domácí bojují o všechno - patří jim chvost tabulky a nutně musí
bojovat. Ani Vícov si však nemůže příliš výskat. Ani rozdíl devíti 9HÄHUQÉNX
bodů nemusí nic začátkem května znamenat.


DQHE9HêHUQËNSĆHGSRYËG¿

PROGNÓZA NA 21. KOLO

Lídr nejvyšší okresní soutěže neměl vůbec šťastný První máj... Při velké
bitvě ve Vrahovicích vytekli jeho hráčům nervy a tři červené karty ruku
v ruce s inzultací rozhodčího jsou černou kaňkou na jejich jinak velice
vydařené sezóně. Přestože se Horněštěpanovští hájli, jak mohli, toto byl z
jejich strany velký přešlap...

7-+251©h7¨3129

SM LÍK

KOLA

Na jihu Prostějovska se hrálo o hodně, nejen o prestiž v bitvě se sousedem.
Nezamyslice nutně potřebovaly body a to proti velmi silnému soupeři. Uhrály nakonec bod a druhý v penaltách. A to přesto, že soupeř z Dobromilic
byl většinu zápasu více na míči, výrazně lepší v kombinaci a byl rozhodně
nebezpečnější. Nic naplat, hraje se na branky a domácí Haná to zvládla!

+$11(=$0<6/,&(

ŠAMPI N

38

)272*$/(5,(

PK 6:5

(2:1)

2:2

9ODVWLPLO0,&+/©¤(.s+DQ½1H]DP\VOLFH
„Bylo to derby se vším všudy. Přišlo hodně diváků, lidi se navzájem znali. První poločas pak patřil nám, měli jsme pět slušných šancí a dvě využili.
Druhý poločas naopak byli lepší hosté, vyrovnali a my nakonec bod navíc urvali v penaltách. Za mě spokojenost, remíza byla zasloužená.“
0LFKDO52&+/$ s)&'REURPLOLFH
„Byla to bída, nevím moc co k tomu říct, těžko se to hodnotí. Jeli jsme sem pro tři body, v prvním poločase nás ale srážel nedůraz při
zakončení a taky v soubojích. Pak jsme po rohu vyrovnali. Se ziskempouhého bodu jsem ale nespokojený.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

překopl zeď a překonal gólmana – 2:1.
Do druhé půle hosté na soupeře vlétli a kromě Stejkorovy šance se Nezamyslice téměř
nedostávaly za půlku. Vedení tak držely jen

FC DOB

H NEZ

&GTD[VQ\PCOGP¾VXTFÚDQLQMCåFÚDCNQP6QPG\CO[UNKEMÆPGD[NQXÚLKOMQW
Foto: Michal Sobecký
do 60. minuty, kdy zužitkoval roh zakon- Vítěze tak musely určit penalty. V nich
čením hlavou Václavík – 2:2. Tři minuty se brankáři příliš nevyznamenali. Víc se
nato navíc málem otočil vývoj zápasu, ale nakonec vedlo tomu domácímu, který z
přízemní ránu poslal do tyče, a i když se míč osmi penalt kryl tři. Před tou poslední se
odrazil za gólmana, následně vyletěl mimo ale strhla hádka. K míči se postavil Šenkyřík. V tu chvíli začala dvojice diváků
vápno.
Po určitých emočních momentech, které křičet, že gólman domácích nestojí předzvedly atmosféru i v hledištu, patřil závěr pisově na čáře. Penaltu hosté promarnili,
zápasu opět hostům. V 85. minutě před po- následoval tak proud nadávek směrem k
loprázdnou bránou zaváhal Fialka, v 88. Šoc pomeznímu Dudovi. Na vítězství Nezazatočil míč ze standardky do brány, Buriánek myslic to ale už nic nezměnilo. Dva body
mezi třemi tyčemi Nezamyslic si však poradil. jim hodně pomohly.

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Branky: 62. Muller, 69. Soldán, 88. Zatloukal – 34. a 41. Glouzar, 4. Prokop, 58.
Spisar. Rozhodčí: Domisch – Procházka,
Lizna. Žluté karty: 38. Piňos, 59. Soldán

Brodek u Prostějova
FK Skalka 2011

Branky: 23. a 65. Dostál, 59. Horák, 59.
Liška, 73. Machálek. Rozhodčí: Zatloukal – Protivánek, Lasovský. Bez žlutých
karet. Diváků: 95
Vrchoslavice: Jurčík – Ruber (55. Horák P. ml.), Kankovský, Holub, Trávníček
– Dostál, Fialka, Horák P. ml., Machálek
– Liška (64. Klesnil), Jurčík R. Trenér: Miroslav Panáček
Výšovice: Škop M. - Kvapil, Krajíček, Obručníř, Škop J., Krčmář, Smička, Okleštěk
(60. Olbert), Mrňka (64. Štolba), Fildán,
Dudík. Trenér: Michal Dudík
POHLEDEM TRENÉRŮ
Miroslav Panáček – Vrchoslavice: „Jsme
na vrchu tabulky, každý se tak na nás snaží
vytáhnout a hraje, co to jde. Musíme tak
pořád tvořit a bojovat o každý míč. Zprvu
jsme v zápase neproměnili šance, ve druhé
půli jsme ale začali hrát více technicky, začali se hýbat a soupeři ke konci chyběly síly.
Nicméně dokud je měl, tak nehrál špatně a
hodně se snažil.“
Michal Dudík – Výšovice: „Byl to souboj
s prvním týmem tabulky. První poločas
jsme byli s nimi schopni držet krok, kluci dřeli. Ve druhém nás zlomil gól na 2:0
z krásné střely. Postupně nás začali přehrávat fyzicky a dostávat se do brejků. My jsme
naopak propadali.“

Sokol Vrchoslavice 1946
FK Výšovice
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Branky: 50. Slavík, 89. Cetkovský – 15.
Solano, 32. Valach. Rozhodčí: Milar – Horák, Klusal. Žluté karty: – Diváků: 75.
Tištín: Koutský – Stančík, Cetkovský,
Slavík, Hanák (46. Oulehla) – Návrat Ro.
(46. Mojtek), Návrat Ru., Hamala, Hýsek
– Bosák, Kyselák (75. Sipěna). Trenér:
Radim Havlíček

TJ Tištín
TJ Sokol Držovice

– 38. Hyžďál, 55. Spisar, 84. Glouzar, 84.
Slamenec. Diváci: 80
Brodek u Prostějova: Vystavěl – Soldán
P., Matoušek J., Masař, Matoušek P. – Pávek, Harazin (46. Muller), Piňos, Zatloukal
– Soldán R. (80. Crhonek), Švarc. Trenér:
Tomáš Bureš
Skalka: Glouzar – Spisar, Slamenec, Petržela, Khýr – Prokop (77. Sedlák), Bartoník, Hyžďál, Glouzar - Dostalík, Pinkava.
Trenér: Lukáš Mráček
POHLEDEM TRENÉRŮ
Tomáš Bureš – Brodek u Prostějova: „Byl to pro nás takový zápas blbec.
Hráli jsme přitom konečně ve vcelku
rozumné sestavě. Nedokázali jsme si ale
poradit s míčem a s šancemi, hráli jsme
navíc strašně složitě. Ve druhé půlce
jsme po gólu na 0:4 začali paradoxně
hrát fotbal. A věřím, že kdyby zápas trval ještě tři minuty, tak vyrovnáme nebo
zvítězíme. Body jsme si ale nezasloužili.
Hráli jsme z celého zápasu tak 20 minut, to je málo.“
Lukáš Mráček – FK Skalka: „Vyrovnaný
zápas, ale měli jsme více výrazných šancích,
mohli jsme vést tak 5:0. Druhá půlka byla
naše klasika. Podcenili jsme to, dostali gól
a nechali jsme soupeře hrát. Jsme nicméně
rádi za výhru.“




Branky: 59. Foret, 81. Němeček. Rozhodčí:
Rek – Horák, Weiser. Žluté karty: 32. Foret
– 66. Koudelka, 71. Liška. Diváků: 140.
Čechovice: Čechovice: Zapletal – Wolker
(84. Naicler), Šťastný, Koláček, Kupka (71.
Vybíral) – Frys, Hodulák, Jančík (46. Skoumal), Němeček – Foret, Bílý. Trenér: Evžen
Kučera
Brodek u Konice: Kováč – Hloušek,
Možný, Koudelka J., Blatner – Grepl J. (46.
Grepl K. R.), Koudelka P., Svoboda, Koudelka Z. – Muller (80. Liška), Kolář (86.
Přikryl). Trenér: Patrik Muller
POHLEDEM TRENÉRŮ

Sokol Čechovice B
Jiskra Brodek u Konice

Držovice: Menšík – Kolkop, Štverák, Fiferna, Chlup – Solano, Procházka, Srbený,
Valenta – Valach (79. Budaj), Štěpánek.
Trenér: Jindřich Skácel
POHLEDEM TRENÉRŮ
Zdeněk Oulehla – Tištín: „Zápas se vyvíjel v náš prospěch. Dařilo se nám vybojovat balóny a tvořit šance, ale neproměnili jsme je. Soupeř byl lepší a všude dřív.
Po poločase jsme střídali, ku prospěchu
týmu. Gól nás nakopl a vyrovnali jsme
hru. V závěru jsme byli šťastnější. V penaltách padaly góly jak z partesu. Z našeho
pohledu šťastnější z výher, ale jsme rádi
za body.“
Jindřich Skácel – Držovice: „Poločas na
malém hřišti nám vyšel. Soupeři jsou proti
našim obři, dařilo se jim získávat odražené
balony. Po poločase přišla úplná změna
hry. Soupeř hrál na jeden dotek, silový fotbal a to nám nevyhovovalo. Do poslední
minuty jsme hájili výhru, bohužel se nepodařilo. K vidění v zápase byly dva rozdílné
poločasy a také dvě rozdílná mužstva.“

3.



Branky: 3. a 67. Vodák – 63. Šobr, 76. Tesařík. Rozhodčí: Vachutka – Motal, Spurný.
Žluté karty: 62. Hudský – 35. Pliska, 40.
Světlík, 60. Drčka, 60. Pliska. Diváků: 113
Určice: Pokorný – Hudský, Mlčoch –
Grulich (46. Pospíšil), Kadlec – Hanzelka,
Bureš (58. Berčák), Slezák (73. Čajan),
Antoníček (81. Ježek) – Vodák, Kouřil.
Trenér: Karel Vlach
POHLEDEM TRENÉRŮ
Vícov: Drčka Jan – Šobr, Humpolíček,
Adámek, Chytil, Pliska P. (79. Trnečka),
Světlík, Tesařík, Rozsíval, Drčka Jiří, Pliska
M. Trenér: Miroslav Krutovský
Karel Vlach – Určice: „První poločas
jsme byli střelecky lepší, u prvního gólu
nám vyšla nacvičená standardka na jeden
dotek. Pak jsme nezužitkovali šance a pološance, soupeře jsme k ničemu moc nepustili. Ve druhém poločase Vícov vyrovnal
hru i skóre po rohu. Kolem 70. minuty
jsme se dostali do vedení, pak jako bychom
se už viděli v šatně a Vícov vyrovnal. Poločasy byly rozdílné, remíza zasloužená.
Z penalt jsme bohužel tři neproměnili.“
Miroslav Krutovský – Vícov:
kouče se nepodařilo kontaktovat na mobilním telefonu

Sokol Určice B
Sokol Vícov

Evžen Kučera – Čechovice: „Vyhráli
jsme zaslouženě, vzhledem k šancím to
mohlo být i 8:1. Zápas nám vyšel po herní
stránce i po stránce výsledkové, i když jsme
branky dávali až ve druhém poločase a ke
konci zápasu.“
Patrik Muller – Brodek u Konice: „Měli
jsme velké šance, které jsme nevyužili. Soupeř ale hrál lépe, byl více na míči, rozuměl si
s ním. Vyhrál zaslouženě.“

19. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
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(1:1)
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S VRA
TJ HŠ

tedy vzalo za své. Po půlhodině se do brejku Tato událost vedla k dalším vyhroceným
VRAHOVICE Slunečné sváteční oddostali hráči Štěpánova a po krásné akci vy- momentům. Nejprve brankář při odchodu
poledne přineslo útočný fotbal od obou
rovnal hlavou Tyl, který byl osamocen před trefil hráče domácích Vitáska, který jej jako
týmů. Vrahovice se po velkém tlaku
brankou domácích. Po vyrovnání převzal odplatu kopl do zad. Druhá červená karta.
v úvodu dostaly do vedení. Po půlhodiŠtěpánov i iniciativu a byl lepším týmem, ale Při odchodu se brankář Suchý ještě střetl
ně hosté dokázali vyrovnat. Po brance
šance si hráči nevytvářeli. Na konci poločasu s fanouškem, který mu dal čelo. Brankář
hosté hru vyrovnali a do konce poločasu
po chybné rozehrávce Krče se mohli hosté hostů jej poté uhodil. Zatímco hlavní pobyli aktivnějším týmem. Druhý poločas
dostat do vedení, ale při snaze přelobovat řadatel klidnil situaci mezi fanoušky a hráči,
probíhal pouze devět minut. Po červené
brankáře míč skončil na břevně. Druhý po- hostující hráč Marek ukopl sudímu míč
kartě pro brankáře hostů za hraní rukou
mimo vápno a následné roztržce zápas obešel i brankáře, ale jeho střela do odkryté ločas začala akce stopera domácích Doleža- z rukou a ten pro inzultaci ukázal červenou
branky cestu nenašla a proletěla kolem tyče. la, který se dostal až do vápna, ale znovu jej kartu a odpískal konec utkání.
skončil inzultací rozhodčího.
Téměř okamžitě si domácí vypracovali vychytal Suchý. Chvíli na to hlavičkoval Stu- Tento zápas bude mít ještě dohru a uvidíJan FRÉHAR
další tři střely za sebou, ale všechny tři zlik- dený, ale brankář hostů byl znovu připraven. me, jak rozhodne disciplinární komise.
Statistiky z utkání najdete na straně 27
Hned od začátku zápasu byly Vrahovice vidoval výborně chytající Suchý. Z násled- Pak se začaly dít věci, které do sportu nevelmi aktivní. První gólová šance ve 3. mi- ného rohu skončila hlavička jen těsně vedle. patří. V 54. minutě hostující brankář chytil Zápas byl kontumován ve prospěch
nutě skončila na rohu po skvělém zákroku Fotbalové pravidlo nedáš – dostaneš tak míč mimo vápno a dostal červenou kartu. Vrahovic.
hostujícího brankáře Suchého. O tři minuty později diváci viděli vyložené šance
na obou stranách. Nejprve hostující hráč
Bašný nevyzrál na domácí brankáře, na
9ODGLPÉU.5¤s6RNRO9UDKRYLFH
druhé straně se z voleje neprosadil Vitásek.
Domácí byli stále aktivní a opticky tlačili „Do utkání jsme vstoupili odhodlaní porazit lídra soutěže. Tlačili jsme, vypracovali jsme si čtyři tutovky, ze kterých jsme vytěžili pouze
Štěpánov stále hlouběji. Vyústění přišlo ve jednu branku. Po půlhodině přišel od nás takový útlum, kdy Štěpánov začal přebírat otěže. Dostali nás pod tlak a vyústilo to ve vyrov14. minutě, kdy kapitán domácích Studený návací gól. Po poločasové remíze jsme se snažili hlavně uklidnit, abychom zase hráli my. Vstoupili jsme aktivně. Pak nastala situace, kdy
našel přihrávkou proti noze Dvořáka a ten po dlouhém nákopu ten brankář opravdu chytil míč za vápnem, a následovala červená, kterou brankář psychicky neunesl, pak už se
se trefil k pravé tyči brankáře 1:0.
strhla trma vrma a dopadlo to, jak to dopadnout nemělo. Jinak si myslím, že utkání to bylo velice kvalitní a divákům se muselo líbit.“
Pak přišla pětiminutovka Vrahovic, po kte$GROI/$1*(5+RUQÉhWÈS½QRY
ré mohlo být rozhodnuto. Nejdříve Farný
spálil tutovku. Minutu po něm Studený Z rozhodnutí klubového vedení se k situaci odmítl vyjádřit.

Vrahovický šlágr byl ukončen brzy po půli

Začátek zápasu patřil hostujícímu celku.
Nejprve vyzkoušel pozornost gólmana
Kratochvíl, následně pálil vedle Kubíček.
Dobromilice prvních patnáct minut tlačily,
nicméně obraně domácích se dařilo nepouštět je příliš do šancí. Zpočátku ostýchaví
domácí v 18. minutě zahrozili, Majer ale
únik zakončil posláním míče do gólmana.
Na druhé straně udeřilo: Vévoda se prosadil po tlaku hostí, míč skončil u tyče – 0:1.
Už ve 27. minutě však bylo za nadšeného
potlesku srovnáno. Rozhodčí odpískal
penaltu za ruku, k míči se postavil Petr
Fialka a přízemní ranou rozjásal většinu
diváků – 1:1. A ve 35. minutě se Nezamyslice dokonce dostaly do vedení. Plucnar
potrestal faul na kapitána svého týmu,

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

NEZAMYSLICE Pořádné drama zažili diváci v Nezamyslicích,
kde se na Prvního máje hrálo pravé regionální derby. Ve
středečním utkání s Dobromilicemi museli v letošní sezóně
tápající domácí zabrat, pokud ještě chtějí odvrátit hrozící sestup. A po zakřiknutém výkonu v úvodu zápasu se jim zadařilo.
Částečně. „Nezátky“ nakonec vybojovaly bod za remízu a
následně získaly druhý v penaltovém rozstřelu.

Favorit odjížděl naštvaný, závěr provázely velké emoce...

„NEZÁTKY“ OVLÁDLY BOJ O VŠE. ROZHODLY PENALTY

připravila sportovní redakce Večerníku
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Čermák

Trnavský

Rohové kopy:

5

HANÁ

( 0 :1)

Střely mimo branku:

Pokorný

Rohové kopy:

Střely na branku:

10
9
Střídání: 46. Frys za Popelku,

5

Vladimír
HORÁK

46. Pytela za Zapletala, 75. Borovský za Všianského, 75. Grepl za Dadáka

Žluté karty: 36. Prášil, 65. Dadák

Diváků: 56

César

Prášil

Cetkovský

Branka: 33. Všianský, 79. Borovský

Rozehnal

Zapletal

Dreksler

Dadák

KLENOVICE

Popelka

Všianský

1 : 2

Zatloukal

Gábor

Rozhodčí: Novák – Slota, Štěpán.

Krupička

Holomek

Makowski

Strouhal

Spálovský

9ODGLPÉU+25.s.OHQRYLFHQD+DQÅ
„Jako každý zápas jsme měli územní převahu, ale branky nám tam dvakrát nepadají. Upozorňoval jsem kluky na Gábora, což je rozdílový hráč Hané, a také
na její standardky. Z jedné jsme bohužel dostali gól. Na plac pak šel ale Borovský, který dal vítězný gól. Mohli jsme i zvýšit, v závěru jsme pak měli štěstí,
že šla soupeřova střela do břevna. Celkově si myslím, že jsme se zde vyrovnali
s tím, co nás čekalo - tedy malé hřiště, přehuštěné a celkově bojovný zápas.“
„Bylo to bojovné utkání, ve kterém jsme sice chvilkami možná byli o něco horší než soupeř, ale za bojovnost, nasazení a snahu jsme si remízu zasloužili.
Dle mého názoru by byla spravedlivější. Takhle
poprvé v této části sezóny odcházíme ze hřiště
s nulou.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

„Pro nás už jsou klíčové úplně všechny! Moc kol totiž do konce nezbývá.
Navíc nevíme, zda sestoupí jeden,
nebo dva týmy, takže se musíme snažit dostat se o jednu, ideálně o dvě
pozice výš, než jsme. Podle mě by
byla škoda sestoupit. Už jen proto, že
v poslední době hrajeme koukatelný
fotbal, sedmkrát v řadě jsme neprohráli. Navíc jsme schopni hrát dobře
i s celky na špici tabulky.“

Foto: Michal Sobecký

ví Karel Makowski

všechny zápasy,“

„Klíčové už jsou pro nás

35
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Klenovice na Hané
1 :2
21. kolo Smoos 1.B.třída skupina A Olomouckého KFS
TJ Haná Prostějov

Jednoznačnou oporou hostí a hlavním strůjcem vítězství byl Tomáš
Dadák. Většinu zápasu si počínal
ve středu pole zkušeně, a i když ve
druhém poločase začal ztrácet balony, dokázal připravit obě gólové
šance hostí. V obou případech vsadil
na vysoký a dlouhý balon, kterým
rozhýbal obranu a naopak vytvořil
prostor pro spoluhráče. U prvního
gólu má asistenci.

2VREQRVWXWN½QÉ

čali získávat míč na své kopačky častěji
a tvořit si šance. Obrovskou měl například střídající Martinák, který dostal
dlouhý pas od Makowskiho a míč po
prudké ráně skončil svrchu na brance.
Vzápětí se ale potvrdilo pravidlo nedáš - dostaneš. V 79. minutě se totiž
prosadil, taktéž střídající, Borovský,
když Dadák nejprve přenesl hru z osy
hřiště do rohu, odkud putoval hned
míč před bránu a následně do ní – 1:2.
Těsně před koncem základní hrací
doby navíc Pytela spálil další velkou
šanci, stejně jako Frys, který pohrdl
skvělou pozicí, jež mu připravil Frys.
Nervozita v tu chvíli už panovala na
hřišti i v hledišti. Vzduchem se směrem k rozhodčímu linuly věty „Pískej
konec!“ a „Neblbni, vždyť bude brzo
tma“. Nastavení však trvalo hned tři
minuty a v jeho samém závěru stáli
při hostech všichni svatí. Makovski se
totiž z dobrých dvaceti metrů napřáhl
a trefil spojnici brány. Hned vzápětí
zazněla píšťalka, pěkná střela celý zápas
ukončila a mohla propuknout radost
Klenovic.

fotbal
přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

PROSTĚJOV Chybělo pár vteřin do konce a u míče byl Karel
Makowski (na snímku). Pětadvacet metrů před bránou napřáhl,
vystřelil a… trefil spojnici. Ke
smůle domácích se míč odrazil
=DMÉPDYRVWGXHOX
do zámezí a záhy sudí zapískal
konec zápasu. I díky této nešťastZatímco hosté měli více ze hry, vý- né situaci tak Haná vyšla z derby
razně více rohů i střel, Haná měla s Klenovicemi naprázdno.
paradoxně větší šance. Střely Martináka a Makowskiho měly hodně Marek SONNEVEND
blízko ke gólům, navíc byly z ka- ƔƔ Trenér vašeho týmu Daniel
tegorie krásných. Zajímavostí pak Kolář utkání zhodnotil jako vybylo, že na hřišti manévroval i jeden rovnané a případnou remízu za
padesátník. Domácí kapitán Ivan spravedlivou. Jaký je váš názor?
Jančiar je dokonce ročník 1963! „Souhlasím. Byl to remízový zápas,
Přesto bez problému stíhal tempo ani jeden z týmů neměl výrazně navrch. Bod jsme si zasloužili. Bohužel
zápasu.
soupeř dokázal využít svých šancí,
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ zatímco my ne. To rozhodlo.“
ƔƔ Vaše střela těsně před koncem
Zprvu rozjařená nálada na hřišti nastaveného času málem znamei v hledišti skončila s tím, jak se zápas nala bod. Věděl jste dopředu, že
postupně měnil v drama. Začaly také budete střílet?
padat nadávky směrem k sudímu, „Byl jsem si vědom toho, že je brzy
který si neodpustil dvojí sporné po- konec. A že tedy musím obejít dva
souzení zákroků na obou stranách, soupeře a vystřelit. To se podařilo.
a to v krátkém sledu. Druhý polo- Doufal jsem, že tím zachráním remíčas se tak zprvu odvíjel v uvolněné, zu. Bohužel míč do branky nespadl.
později v ospalé a na závěr naopak Věděl jsem ale dlouho dopředu, co
v nervózní a lehce napjaté atmosféře. musím udělat.“
Té tak, i přes pouhou hrstku diváků, ƔƔ Váš tým je aktuálně předpov průběhu utkání nechybělo praktic- slední. Které zápasy budou klíčoky nic.
vé pro udržení krajské soutěže?
/CTVKP%ÆUCT X\GNGPÆOXGX\FWEJW O÷NQRTQVKUQWRGąčOXGNMQWXÚJQFWXÚwMW
/÷ąÊVQVKåRąGUFXCOGVT[
Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO
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Střídání: 65. Martinák za Holomka, 75. Cibulec za Strouhala, 83. Novák za Jančiara

1

Střely na branku:

Jančiar

Lošťák

Světlík

Hned v úvodu zafungovala spolupráce Dadáka se Všianským, byla
z toho střela těsně vedle tyče. Hosté
pokračovali v náporu a v 11. minutě
z toho byla překvapivá střela Dadáka
z úhlu, kterou ale brankář stihl vyrazit do bezpečí. Tentýž klenovický
hráč pak dalekonosnou střelou minul
růžek. V 15. minutě se pak osmělili
i domácí. Gábor potahal míč, přelstil
dva hráče, z těžkého úhlu ale mířil jen
do gólmana. Ojedinělou šanci pak
následovala série rohů hostí. Prostějovu se nedařilo vymanit zpod tlaku
a nakonec ve 33. minutě kapituloval poprvé: Dadák poslal po rohu
z osy hřiště na pravou tyč lob, který
proměnil v krásné zakončení do šibenice Všianský – 0:1. Následovala
ještě pohledná kombinace Popelky
s Rozehnalem, která skončila pádem
druhého jmenovaného ve vápně. Do
konce poločasu pak už diváci viděli
pouze žlutou kartu Prášila.
Zkraje druhého poločasu sice nejprve
poslal Rozehnal před bránu Prostějova
nebezpečný centr, z tohohle mráčku
však nezapršelo. Po trochu rozháraných okamžicích naopak poprvé skórovali domácí. Z první větší šance se po
vhozeném autu v 56. minutě hlavou
prosadil Čermák – 1:1. Vzápětí mohl
opět dostat Klenovice do vedení Pytela, ale v rodícím se brejku zpracoval
míč pouze do gólmana. V 67. minutě
pak měla Haná obrovské štěstí, protože za zády jejho brankáře zazvonila
po opakovaném rohu tyč a šest minut
na to ta samá po propadu střední řady
a střele Rozehnala! Nicméně domácí
hráči po matném prvním poločase za-

=½VDGQÉRNDPzLN\

Žluté karty: 66. Gábor, 82. Krupička

Střely mimo branku:

Branky: 56. Čermák

Daniel
KOLÁŘ

Zprvu se jednalo o jasný a očekávaný průběh: zatímco domácí se
téměř nepotkali s míčem, hosté
kombinovali a snažili se směrem
do brány. Brankář Klenovic neměl
téměř žádnou práci. Z tlaku však
hosté vydolovali pouze jeden gól,
který padl po sérii rohů hostí.
Krátce po přestávce pokračoval tlak
hostí. Ten se ale postupně dařilo
domácím tlumit a naopak se sami
dostávali do pološancí. Klenovice
začaly ztrácet balony a jejich hra
ztratila na lehkosti. Haná pak z první
větší šance po autu vyrovnala. Hosté
si sice vzali vedení zpět po pohledné
akci, nicméně o vítězství se strachovali až do poslední vteřiny.

9ÙYRM]½SDVX

Pro domácí Prostějov začala jarní
část zdárně. Dvěma výhrami vykročil za lepším umístěním, následovaly tři nerozhodné výsledky.
Naposledy dokázala Haná dotáhnout k plichtě přestřelku s béčkem
Ústí a po prohraném penaltovém
rozstřelu brala bod za remízu 3:3.
Hosté mají ale ještě lepší formu:
z pěti jarních střetnutí ovládli čtyři,
body jim sebraly pouze Kovalovice.
Nicméně v poslední době trápila
Klenovické nízká produktivita.

6WDYSÔHGYÙNRSHP
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PROSTĚJOV V sobotním souboji 21. kola SMOOS I.B třídy, skupiny
„A“ Olomouckého KFS 2018/2019 mezi fotbalisty TJ Haná Prostějov
a TJ Sokol Klenovice se střetly celky, které se nachází přesně na
opačných pólech tabulky. Zatímco domácí bojují o záchranu na
předposlední pozici, hosté okupují druhé místo. Očekávání o snadném triumfu hostí se ale nenaplnila. Po prvním poločase, který byl
jasně v režii Klenovic se domácí vzepjali a bojovností zadělali na
drama. Večerník sledoval duel v rámci pravidelného šlágru.

Domácí poprvé v jarní části soutěže nebrali ani bod

TBALOVÁ R
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KLENOVICE MĚLY Z PEKLA ŠTĚSTÍ
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1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
22. kolo, sobota 11. května, 16.30
hodin: Slavonín – Plumlov (Kreif –
Heger, Frais), Kojetín – Čechovice
(Slota – Habermann, Šerý), Určice –
Dub nad Moravou (Kučera – Molík,
Chládek), Kostelec na Hané – Lipová
(neděle 12.5., 16.30, Straka – Lepka,
Šebesta), Beňov – Protivanov (neděle
12.5., 16.30, Frais – Molík, Kreif).
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
22. kolo, neděle 12. května, 16.30
hodin: Mostkovice – Újezdec (sobota 11.5., 16.30, Lasovský – Perutka,
Hruboš), Klenovice na Hané – Otaslavice (sobota 11.5., 16.30, Pytlíček
– Majer, Hrbáček), Pivín – Haná
Prostějov (Valouch – Lizna, Horák),
Němčice nad Hanou – Kovalovice
(Kašpar – Dokoupil, Novák).
LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
22. kolo: Smržice – Kožušany (neděle 12.5., 16.30, Šerý – Lasovský,
Hruboš), Jesenec – Moravský Beroun (sobota 11.5., 16.30, Rosskohl – Študent, Bažant).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
21. kolo, neděle 12. května, 16.30
hodin: Nezamyslice – Držovice
(sobota 11.5., 16.30), Čechovice
„B“ – Vícov, Určice „B“ – Skalka,
Brodek u Prostějova – Horní Štěpánov, Tištín – Výšovice, Dobromilice
– Brodek u Konice, Vrchoslavice –
Vrahovice.
III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „A“:
13. kolo, neděle 12. května, 16.30
hodin: Brodek u Prostějova „B“ –
Kralice na Hané „B“ (sobota 11.5.,
16.30), Bedihošť – Pavlovice u Kojetína (sobota 11.5., 16.30), Želeč – Nezamyslice „B“, Biskupice – Olšany, Otaslavice „B“ – Němčice nad Hanou „B“.
III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „B“:
17. kolo, sobota 11. května, 16.30
hodin: Plumlov „B“ volno, Brodek
u Konice „B“ – Otinoves, Kostelec na
Hané „B“ – Kladky, Zdětín – Čechy
pod Kosířem, Hvozd – Protivanov
„B“ (neděle 12.5., 16.30), Přemyslovice – Ptení (neděle 12.5., 16.30).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
l(16.c%p
15. kolo, neděle 12. května: Mostkovice – Držovice (10.00, Slabý).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:
24. kolo: 1.SK Prostějov – Karviná
„B“(sobota 11.5., 10.15, Řezníček –
Běhal, OFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
24. kolo: 1.SK Prostějov – Karviná
„B“(sobota 11.5., 12.30, Běhal –
OFS, Řezníček).

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
27. kolo: 1.SK Prostějov – Jihlava
(středa 8.5., 17.00).
28. kolo: Varnsdorf – 1.SK Prostějov (neděle 12.5., 17.00).
.5$-6.¹32+508lµ
Semifinále, středa 8. května, 16.30
hodin: Lipník nad Bečvou – Čechovice
(rozhodčí: Grečmal – Kundrát, Labaš).
CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
Předehrávané 30. kolo, středa 8.
května, 16.30 hodin: Černovír –
Kralice na Hané (Heger – Habermann, J. Dorušák).
24. kolo, sobota 11. května, 16.30
hodin: Šternberk – Kralice na Hané
(Kouřílek – P. Brázdil ml., Petrásek).
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
22. kolo, neděle 12. května, 16.30
hodin: Konice – Bělkovice (Matulík – Kološ, Rosskohl).
ALEA SPORTSWEAR
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2:0

0:5

vychytanou nulu brankáři.
Konice chytila na jaře perfektní formu.
Posledních pět zápasů vyhrála a v této
části soutěže ani jednou neprohrála. S takovou bilancí vyráželi Koničtí do Haňovic, které se perou na předposledním
místě tabulky. A ani náskok třinácti bodů
na poslední tým jim nemůže dávat klid.
Kanonáda začala v 17. minutě, ve 27.
pak Konice náskok navýšila. Haňovice si
naopak příliš šancí nevytvořily. Přesto se
ještě nezdálo, že by mohl zápas skončit
debaklem. Další minuty však ukázaly, že

hráli 2:5.
Druhý poločas pak opět patřil spíše domácímu celku. Ten v 67. minutě uklidnil brankou na 2:0 Skalník. Hosté sice
nadále měli šance, krůček ke gólu jim
však pokaždé chyběl. Kralice nakonec
dokázaly zvítězit a udělat důležitý krok
k záchraně. Ta se zdála po přídělu ve Velkých Losinách jako stále těžší, důležité
tři body ale dávají hráčům z Hané naději.
„Nebyl to moc pohledný fotbal. Spíše
jsem ale zklamaný z výkonu soupeře.
My jsme měli více šancí, koncovka nás
ale trápí. Gól na začátku poločasu nás

uklidnil, po druhém to už jsme zápas
v pohodě dohráli. Byl to zápas z kategorie lehčích,“ zhodnotil duel Lukáš Krobot, hrající trenér domácího celku.
V nejvyšší krajské soutěži zbývá odehrát
ještě sedm kol. A rozestupy mezi týmy,
naštěstí pro Kralice zejména mezi středem tabulky a právě Kralicemi, jsou velmi malé. I utkání s Černovírem hrané ve
středu venku od 16:30 hodin tak snese
označení důležité, až existenční. (sob)
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
s průběžnou tabulkou krajského přeboru najdete na straně 27

„Tentokrát jsme podali nadstandardní
výkon, musím kluky pochválit. Nemám
jedinou výtku. Chytli se i ti, kterým se
úplně nedařilo. Byli jsme po celý zápas
lepší a mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem, kdybychom proměnili gólové šance,“ zářil Petr Ullmann.
Konici nyní čeká souboj s Bělkovicemi-Lašťany. S nimi naposledy vyhrála
věru fotbalovým výsledkem 1:0. S osmým týmem tabulky se hráči z Konice
setkají na svém hřišti tuto neděli od
16.30.
(sob)

SK
+DĦRYLF
Sokol
.RQLFH

Branky: 17. a 69. Krása, 27. Kamený,
63. Paš, 73. Knoll. Rozhodčí: Sedláček
– Dokoupil, Dokoupil. Žluté karty: 31.
Přikryl T. - 51. Procházka. Diváků: 110
Sestava Konice: Vévoda – Drešr (84.
Franc), Oščádal, Procházka, Blaha (71.
Bílý) – Krása, Kořenovský, Širůček,
Knoll (80. Kučera) – Paš (74. Cetkovský), Kamený. Trenér: Petr Ullmann

5:0
(2:0)

PROSTĚJOVSKO Bez pěti hráčů a v notně polátané sestavě vyrazili fotbalisté Jesence na trávník
jasného favorita z Velké Bystřice. Přesto dokázali uspět. Dokonce se tak stalo po zvratu skóre
v utkání, které se původně nevyvíjelo vůbec dobře. Lví podíl na tom má skvěle chytající Karel
Laštůvka, který tak po roce slavil vydařený návrat mezi tři tyče. Druhý z reigonálních vyslanců
Prostějovska, Smržice měly tentokrát volný los.

Konice sovu herní převahu dokáže přeměnit i na góly.
Dvakrát se trefila jedna z kvalitních stálic
sestavy Jaromír Krása, po určitém trápení
proměnil šanci i Roman Kamený. Konice soupeře přestřílela a potvrdila to, že
dokáže vyhrávat i na více branek. I díky
tomu má nyní na třetím místě luxusní
náskok na pátého a udržitelný na čtvrtého. Navíc svěřenci trenéra Ullmanna,
který se po zápase netajil nadšením a spokojeností, mohou myslet i výše. Rozestupy směrem nahoru nejsou nijak závratné.

Konice zdecimovala soupeře,
trenér chválou nešetřil

začátku, kdy fakticky z první šance
otevřel skóre právě Cibulka – 1:0. Gól
domácí uklidnil a mohli hrát více v pohodě a svou hru. I když nebylo by divu,
kdyby ještě v hlavách hráči Kralic měli
stále smutný fakt: Naposledy zvítězili
v základní hrací době 28. října!
Proti Opatovicím si ale dvanáctý tým
tabulky šel za svým. Dostával se často
do šancí, ty se mu však nedařilo proměňovat. Do přestávky po poločase tak šli
hráči do kabin za stavu 1:0 pro domácí.
A ten dával tušit, že se nebude opakovat
divoký výsledek z Losin, kde kraličtí pro-

(1:0)

2:4

69. a 88. Tichý, 49. Konečný, 82. Burian. Rozhodčí: Januš – Matulík, Labaš.
Žluté karty: 27. Wenzel, 41. Koupil
– 38. Burian, 51. Tichý, 60. Žouželka.
Branky: 12. Novotný, 80. Wenzel – Diváků: 50

FK Velká
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(1:2)

2:3
pravidlem. Předposlední tým tabulky doslova šlape vodu, na kontě
má aktuálně sedm bodů. Tentokrát
ale ukázaly, že umí, navíc vstřelily
hned tři góly. Držovické fotbalistky
výkonem z neděle ukázaly, že nabírají pomalu formu. Výhru přidaly
ke dvěma nedávným remízám.
Statistiky z utkání a výsledkováý
servis Moravskoslezské divize žen
najdete na straně 27

UHERSKÝ BROD, PROSTĚJOV
Fotbalistkám Uherského Brodu
není souzeno, aby své souboje
s týmy z prostějovského regionu
odehrálo v řádném termínu. Před
týdnem nedošlo na jejich souboj
na půdě Držovic, když se právě
Jihomoravanky nesešly a celý souboj přijde na řadu až v náhradním
termínu, nyní se role obrátily a se
stejnou zprávou je kontaktovali zástupci Mostkovic. I v tomto případě
byl duel „B“ skupiny Moravskoslezské divize žen odložen a družstva se
utkají až později.
„Zápas se odehraje v náhradním termínu. Z Mostkovic volali v pátek kvůli
marodce, tak jsme jim vyšli vstříc,“

vysvětlil důvod nesehrání a ozřejmil
Večerníku následující vývoj trenér
Uherského Brodu Jan Gazdík. Mostkovicím tak zatím stále zůstal na posledním devátém místě jediný bod
a na jeho rozmnožení budou moci
pomýšlet nejdříve v neděli 12. května,
kdy se tradičně od deseti dopoledne
představí doma.
Nejbližším soupeřem ekipy kolem
záměrně mlčícího trenéra Roberta
Karafiáta budou hráčky Sokola Držovice, na programu tak bude okresní
derby. Tomu prvnímu vládly díky
brance Kláry Frömmlové Držovice.
A hostující družstvo bude vzhledem
k dosavadním výkonům i výsledkům
horkým favoritem i tentokrát. (jim)
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PROSTĚJOV Nemalé překvapení
přichystaly fotbalistky z Držovic.
Ale příjemné. Tentokrát se totiž
mohly radovat hned ze tří bodů.
Takové zisky u nich nejsou příliš

5&4ä
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jsme dali na 3:2 a poslední gól padl z brejku. Jeli jsme v improvizované sestavě, chybí nám pět hráčů. Brankář rok nechytal,
byl ale výborný. Přerušili jsme šňůru
proher, tým navíc ukázal, že má sílu.
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Jesenec-Dzbel: Laštůvka K. – Burian,
Hodnocení trenéra Jesence
Zajíček, Laštůvka M., Žouželka – OšPetra Tichého:
lejšek 85. Kořenek), Konečný, Tichý
P., Burget – Poles, Tichý J. Asistent „Byl to vyrovnaný zápas, který se nám podařilo otočit. Deset minut před koncem
trenéra: Petr Tichý.
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I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

HAŇOVICE, PROSTĚJOV Naprostým debaklem domácích Haňovic
skončila bitva s Konicí. Ta se v jarní
části druhé nejvyšší krajské soutěže nachází ve skvělé formě, což na Litovelsku
potvrdila. Soupeři nedala žádnou šanci
a po zásluze brala jak všechny body, tak

HAN
KON

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

KRALICE NA HANÉ Konečně! Letos poprvé Kralice na Hané dočkaly
tříbodové výhry. A dokonce takové,
při níž brankář Huňka nemusel ani
jednou tahat míč z brány. Doma si
proti Opatovicím jediný účastník
páté nejvyšší soutěže z Prostějovska
připsal veledůležité body. A i díky

FC KNH
S OPAT (1:0)

nim se nadále drží z dohledu sestupových příček. Střelecky se v zápase
prosadil obrozený kanonýr Cibulka.
Fotbalisté Kralic měli rozporuplný vstup
do jarní části ligy. Za sebou mají svěřenci
trenérů Lukáše Krobota a Jana Nečase
momentálně už šest duelů. Až ten šestý ale dokázali dovést až do vítězného
konce. Z předešlých pokusů na druhou
stranu hned čtyřikrát remizovali. Zcela
s prázdnou se tak ze hřiště Kraličtí nevraceli.
Tentokrát už ale chtěli zabodovat naplno. Vidět to bylo prakticky hned od

KRALICE SLAVÍ PRVNÍ LETOŠNÍ VÝHRU

Sokol
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„S výsledkem panuje spokojenost.
Věděli jsme, že Beňov je kvalitní tým,
který je tradičním účastníkem soutěže. To se potvrdilo. Do vedení jsme
ale šli my po krásném centru Pospíšila a neméně hezkém zakončení Halouzky. Do té doby se mi hra z naší
strany líbila. Pak jsme nepochopitelně
začali hrát pasivně. Dostali jsme gól,
o poločase si něco řekli. Dále se hrála

Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

Branky: 15. a 77. Halouzka, 90. Kolečkář z penalty – 35. Hrabal. Rozhodčí: Rosskohl – Kopecký, Přecechtěl. Žluté karty: 32. Matula – 33.
Suchánek, 90. Judas. Diváků: 117
Sestava Čechovic: Zapletal – Hanák,
Walter, Zacpal, Běhal – Pospíšil (79.
Frys), Lakomý, Kolečkář, Chmelík
(90. Kupka) – Halouzka, Matula (70.
Muzikant). Trenér: Lukáš Koláček.

3:1
(1:1)

zachráněni. Já bych ale chtěl skončit
v první polovině tabulky, na což se
teď můžeme zaměřit. Jsem zvyklý
a se svými zkušenostmi víceméně
schopen zahrát kdekoliv, pravá obrana mi seděla, měl jsem více prostoru
na trénování. Byla to ale jen epizoda,
nechystám se aktivně zapojovat často,
když nás bude dost a kluci budou trénovat.“
Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Petra Merty:

než my. Bereme tedy tři body a jsme za
ně rádi. Na závěr bych ještě pogratuloval Františku Pospíšilovi, i když mu
první manželský gól nepadl.“ (úsměv)

Hodnocení trenéra Lipové
„Formu na zápas jsme ladili na svatbě
Pavla Růžičky:
Františka Pospíšila, takže jsem se toho
trochu bál. Hra odpovídala tomu, že Trenéra domácích se po utkání nepodajsme do dvou do rána flámovali. Na- řilo zastihnout na mobilním telefonu.
(jim, sob)
štěstí Kostelec podal ještě horší výkon

„Odehráli jsme špatné utkání, naše výkony jsou jak den a noc. Minule jsme
naopak zahráli doma skvěle. Teď to byl
pravý opak. Hráli jsme špatně, neměli
kombinaci, bylo to bez pohybu i naSK
sazení. Udělal jsem vítr v šatně, hře to
3URWLYDQRY
2:0
však příliš nepomohlo. Ve druhém po)&.RVWHOHF
(2:0)
ločase jsme se za stavu 0:2 už nedokána Hané
zali chytit. Soupeř vyhrál zaslouženě.
Branky: 29. a 35. Grmela. Rozhodčí: My si naopak zkomplikovali situaci
Kaňok – Zemánek, Vachutka. Žluté naším přístupem. Musíme k dalším
karty: 56. Pospíšil, 92. Liška – 37. zápasům přistoupit jinak, hrajeme toChytil, 76. Klimeš. Diváků: 64
tiž už o záchranu.“
Sestava Protivanova: Piták– Pospíšil
SK
/LSRYi
Z., Dvořák, Milar, Sedlák M. – Kropáč
2:0
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(74. Liška), Sekanina, Pospíšil F., Sed(1:0)
X3İHURYD
lák D. – Grmela (77. Sedlák), Pospíšil
T. Trenér: Milan Piták.
Sestava Kostelce na Hané: Zelinka Branky: 22. Fialka, 73. Novák. Roz(74. Hradečný) – Jurník (74. Fink), hodčí: Molík – Šrejma, Foral. Žluté
Móri, Chytil, Synek – Vymazal (60. karty: 39. Dostál, 49. Jamrich, 52.
Grulich A.), Klimeš, Hruban, Keluc – Horák, 68. Pekař, 83. Novák, 86. vyGrulich L., Lužný Trenér: Petr Metra. bíhal, 90. Palla – 25. Složil, 50. Chytil,
82. Kudlička, 83. Navrátil. Červené
Hodnocení trenéra Protivanova
karty: 54. Chytil. Diváků: 99
Milana Pitáka:

neučesaná hra, často vzduchem, což
našim hráčům nesvědčilo. Pak náš
hráč dokázal v situaci jeden na jednoho přejít přes soupeře a dát gól. Soupeř pak v posledních minutách hrál
vabank, mrzí mě tak, že z našich tří
čtyř dobrých šancí byl jen jeden gól.
Přesto bych chtěl hráčům za výhru
poděkovat. Teď nás čeká semifinále
krajského poháru, ve středu tak opět
máme co dělat.“ (pousměje se)
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PROSTĚJOVSKO Týmům z Prostějovska se o víkendu nedařilo, de facto všichni zástupci prohráli.
Uspěly jediné Klenovice, které však k tomu musely zdolal v derby Hanou Prostějov. Nejvíce gólů utržily Němčice nad Hanou, když k sestupu odsouzený tým inkasoval hned osm. Plný půltucet si v nůši
odvezly také Mostkovice a ani lídrovi z Pivína se tentokrát nevedlo.

volejte 608 960 042

-,û!-,!)&1/

1:2

6RNRO.OHQRYLFH
na Hané

se soupeřem hráli vyrovnaný fotbal
a z mého pohledu jsme měli i trochu víc ze
hry. Dostali jsme se do vedení a soupeře
dostávali pod tlak, jenže vyložené šance,
Více v rozhledně na straně 34
kdy jdeme jeden na gólmana, nedokážeme
proměnit. Ústí po naší chybě do poločasu
TJ Sokol
vyrovnalo. Ve druhé polovině jsme nena2WDVODYLFH
1:5
vázali na hru z první půlky, vůbec jsme se
TJ
Sokol
Ústí
(1:1)
nemohli dostat do hry. A dopadlo to tak,
u Hr. „B“
jak to dopadlo. Soupeř nám rychlými brejBranky: 7. Šubrt – 42. a 90. Šerý, 61. Ko- ky nasázel čtyři góly po velkých chybách
pecký, 77. Kalous, 79. Kádě. Rozhodčí: I. celého mužstva. Potřebujeme tenhle zápas
Antoníček – Halenka, Winkler. Žluté kar- hodit za hlavu a pokračovat v klidu dál.“
ty: 16. Váňa, 83. Kalous (oba O). Diváků:
Sokol
Sestava Otaslavic: Sika – Smékal, Vogl,
-H]HUQLFH
8:4
Koudela, Ruszó – Pírek (71. Hrazdíra),
(4:1)
).1đPćLFHQDG
Drmola, Chvojka, Gerneš (67. Merdita) –
Hanou
Nejedlý (73. Kaláb), Šubrt (56. Zatloukal).
Branky: 16. 24. a 27. Šanta, 14. a 83. Bosák,
Trenér: Jiří Hon.
60. a 64. Vychodil, 72. Chytil – 5. Navrátil J.,
Hodnocení trenéra Otaslavic
70. Navrátil M. (vlastní), 88. Navrátil R., 90.
Jiřího Hona:
Kolečkář. Rozhodčí: Hruboš – Labaš,
„Dva rozdílné poločasy. První půlku jsme Matulík. Žluté karty: 32. Šanta, 71. Bosák,

+DQi3URVWđMRY
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Sokol
0RVWNRYLFH

6RNRO.RYDORYLFH

88. Chytil – 32. Župka, 38. Navrátil J., 80.
Hrůzek. Diváků: 81.
Sestava Němčic: Chmelař – Navrátil,
Chalánek (46. Jarmer), Župka (46. Studený), Řezáč (66. Buček) – Jordán, Navrátil
J., Hrůzek, Horák – Pěnčík, Kolečkář. Trenér: Radovan Novotný.

3:1
(1:0)
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Branky: 44., 48., 56. a 58. Zezula, 7.
Krčmář, 61. Hatle (Vlastní) – 83. Dadák. Rozhodčí: Bašný – Antoníček,
Hausnerová. Žluté karty: 67. Kravar,
90. Židlík – 38. Šubert, 67. Hatle, 74.
Vojtíšek, 89. Zapletal.
Diváků: 109
Sestava Mostkovic: Sekanina – SekaHodnocení trenéra Němčic nad
nina (31. Šlambor), Zapletal L., DoHanou Radovana Novotného:
seděl (46. Zbořil), Kazda – Vojtíšek,
Těžko se to hodnotí. Poprvé po dlouhé Zapletal O., Dadák, Šubert (46. Krčal)
době jsme ve čtvrté minutě vedli. Ra- – Bureš, Hatle. Trenér: Ivo Kroupa
dost nám zůstala asi deset minut. Dostali jsme gól ze standardky, nepohlídali Hodnocení trenéra Mostkovic
Ivo Kroupy:
si zadní tyč. Pořád se to opakuje. Jeden
hráč nám dokonce dal tři góly. Musím „Moc se k tomu nechci vyjadřovat. Souale kluky pochválit, že i když vysoko peř byl lepší, vyhrál zaslouženě. Nám
prohráváme, snaží se pořád hrát fotbal. nešlo nic.“
Dokonce jsme byli v zápase místy lepší.

„Utkání jsme si prohráli sami. Měli
jsme územní převahu, hráli jsme na
soupeřově půlce. Nedokázali jsme se
ale prosadit. Dostali jsme gól z rohu,
pak měli do poločasu asi pět gólových šancí. Do druhého jsme vstoupili dobře, pak jsme z odraženého
míče dostali z pětadvaceti metrů gól,
míč zaplachtil a bylo po zápase. Dále
jsme tlačili, ale dostali poslední branku z brejku.“
(jim, sob)

Hodnocení trenéra Pivína Jaroslava Svozila:

Branky: 11. Zich, 60. Herzog, 67.
Strnad – 90+2. Trajer. Rozhodčí:
Kouřílek – Kryl, Šafařík. Žluté karty: 57. Šimeček, 72. Matyášek. Diváků: 45
Sestava Pivína: Furst (36. Oršel) –
Pospíšil, Svozil, Vrba T., Šišma – Bartoník, Valtr, Novák, Vrba S. – Hýbl,
Trajer. Trenér: Jaroslav Svozil

Mostkovice dostaly šest kousků, Němčice dokonce osm a padli lídr z Pivína

Takřka dokonalé waterloo: vyhrály jen Klenovice v derby

I.B třída skupina A
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bychom si zasloužili a bral bych ho,
jenže deset patnáct minut vyslal soupeř neslanou nemastnou střelu, která
asi skočila o nějaký drn, a brankář na
ni nemohl reagovat. Štěstí se k nám teď
Branky: 19. Kratochvíl – 15. a 70. otočilo zády.“
Kovařík. Rozhodčí: Jurčák – Samek,
7-6RNRO2ORPRXF
Šebesta. Žluté karty: 32. Kutný, 78.
&KRPRXWRY
Spáčil, 86. Kiška – 39. Machala, 67.
1:2
TJ Sokol
Michna. Diváků: 68
(0:1)
8UćLFH
Sestava Plumlova: Simandl – Vysloužil, Ševcůj, Kutný, Kiška – R.
Bureš, Hrstka (74. M. Bureš), Spáčil, Branky: 53. Sedlář – 36. Kobylík, 88.
Klváček – Kratochvíl (84. Voráč), Zelina. Rozhodčí: Lepka – Straka,
Hampl. Bez žlutých karet. Diváků:
Hladký. Trenér: Pavel Voráč.
170.
Hodnocení trenéra Plumlova
Sestava Určic: Navrátil – Kobylík,
Pavla Voráče:
Zelina, Frehar, Slezák – Kaprál (74.
„Zaskočilo nás počasí. Od našeho me- Mašek), Bureš, P. Halouzka, Krajíček
teorologického oddělení jsme dostali (77. Kotlán) – Žáček (84. Sosík, 90.
zprávy, že bude sucho, i při rozcvičení Handl), O. Halouzka. Hrající trenér:
nám tuto informaci přislíbili, jenže pak David Kobylík.
začalo pršet a strašně to ovlivnilo naši
Hodnocení trenéra Určic Davihru, na něco takového se strašně těžko
da Kobylíka:
reaguje. (úsměv) Navíc jsme komplikovaně dávali dohromady sestavu, chybě- „Jsem spokojen. Řešili jsme určité
li mi Zabloudil, Fabiánek, Kotlán, Au- personální problémy, bylo nás málo
jezdský, Chmelař a Fajstl. Ještě v jednu a musel jsem nastoupit i já, na lavce
jsem obvolával kluky, kdo pojede, a na- jsme pak měli jen dorostence, kteří už
konec hrál opravdu každý, kdo přišel. absolvovali předzápas. Přizpůsobili
Lipník na nás vletěl a prvních patnáct jsme tomu taktiku, nepresovali jsme
minut se hrálo na naší polovině, pak po celém hřišti a šetřili jsme síly. Hráse nám podařilo vyrovnat hru. Jenže či se semkli, odbojovali to a zaslouz první střely na bránu jsme inkasova- ženě jsme zvítězili, spoustu dalších
li. Zintenzivnili jsme pak hru, dostali šancí jsme ještě nedali. První gól jsem
jsme se k odrazenému míči a do šaten dal z přímáku, druhý jsme přidali po
šli za stavu 1:1. Do druhé půle jsme šli rohu. Standardky nám hodně pos cílem dát gól, nepovedlo se ale. Bodík mohly a splnili jsme prvotní cíl, jsme

ĠHFKRYLFHVLY\ñOiSO\QD%HçRY3URWLYDQRYVODYLOKQHGGYDNUiW
TJ Sokol
3OXPORY
).6SDUWDN/LSQtN
QDG%HćYRX

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Spokojení mohli být po víkendu fotbalisté z regionu. Týmům se totiž převážně dařilo
a v tabulce tak až na výjimky zavládlo uklidnění. Spokojeni nemohou být například v Plumlově, který padl na domácím trávníku s Lipníkem a přitížilo se mu. Naopak uspěly Čechovice, které si poradily
s Beňovem, jenž oplývá nemalou kvalitou a dobrou formou. Dařilo se také Protivanovu, který i po svatebním veselí dokázal naplno bodovat v přímém derby s Kostelcem na Hané. Lipová pak doma zvládla
zápas s Brodkem u Přerova a neochvějně tak míří za postupem.
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FLY UNITED KRAJS.6287¨l
0/$'h©&+l.µ
18. kolo, neděle 12. května: Troubky
– Haná Prostějov (sobota 11.5., 15.30,
OFS), Smržice – Radslavice (13.00,
OFS), Šumperk – Kralice na Hané
(předehráno 1.5. s výsledkem 4:3).
OKRESNÍ PØEBOR
67$5h©&+l.µ
13. kolo, sobota 11. května, 14.00
hodin: Plumlov – Brodek u Konice
/ Horní Štěpánov, Protivanov – Pivín (9.00), Určice – Hvozd, Brodek
u Prostějova – Kralice na Hané
(neděle 12.5., 14.00), Klenovice na
Hané – Mostkovice (10.00).
OKRESNÍ PØEBOR
0/$'h©&+l.µ
17. kolo, sobota 11. května, 9.00
hodin: Kostelec na Hané – Otaslavice (10.00), Horní Štěpánov – Mostkovice (neděle 12.5., 10.00), Lipová
– Ptení, Určice – Nezamyslice „B“
(12.00), Smržice „B“ – Přemyslovice
(13.00), Vrahovice – Výšovice.
KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:
16. kolo: 1.SK Prostějov – Šumperk
(neděle 12.5., 9.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!

3´(%250/$'h©&+l.µ
22. kolo, sobota 11. května: Čechovice – Nezamyslice / Němčice nad
Hanou (10.45, Dokoupil), Olšany
– Jeseník (9.00, Molík), Konice –
Šternberk (9.00, Halenka).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
24. kolo: Bílovec – 1.SK Prostějov
„B“ (neděle 12.5., 10.00, Liška – Kulička, Kontoršikov).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
24. kolo: Bílovec – 1.SK Prostějov
„B“ (neděle 12.5., 12.15, Kulička –
Kontoršikov, Liška).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
22. kolo, neděle 12. května, 10.00
hodin: Určice – Zábřeh (Majer),
Čechovice – Nové Sady (Hruboš),
Černovír – Konice (I. Antoníček).
KRAJSKÁ S287¨l
DOROSTU, SK. „A“:
20. kolo: Tovačov – Olšany (neděle
12.5., 13.30, OFS).
KRAJSKÁ6287¨l
DOROSTU, SK. „B“:
20. kolo, sobota 11. května, 14.00 hodin: Lipník nad Bečvou – Nezamyslice
(P. Pospíšil), Plumlov – Kojetín (neděle
12.5., 10.00, Labaš), Kozlovice – Němčice nad Hanou / Brodek u Prostějova
(OFS), Protivanov / Brodek u Konice –
Bělotín (11.00, Valouch), Pivín – Otaslavice (středa 8.5., 16.30, Vachutka).
MORAVSKOSLEZSKÁ
l.296./,*$8
Dohrávané 18. kolo: 1.SK Prostějov – Opava (neděle 12.5., 11.45,
Macrineau – OFS, OFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
l.296./,*$8
Dohrávané 18. kolo: 1.SK Prostějov – Opava (neděle 12.5., 10.00,
OFS – Macrineau, OFS).
SpSM – U13 JIH:
Předehrávané 30. kolo: Zlín –
1.SK Prostějov (středa 8.5., 10.00,
Tomanec).
22. kolo: 1.SK Prostějov volno.
SpSM – U12 JIH:
Předehrávané 30. kolo: Zlín –
1.SK Prostějov (středa 8.5., 10.00,
Tomanec).
22. kolo: 1.SK Prostějov volno.
FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%2567$5h©&+l.µ
22. kolo, sobota 11. května: Čechovice – Nezamyslice / Němčice
nad Hanou (9.00, Dokoupil), Olšany – Jeseník (10.30, Molík), Konice
– Šternberk (10.45, Halenka).
FLY UNITED KRAJSKÝ
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Trenér Jaroslav Beck se za prací u juniorky SK 1913 ohlíží kladně

PROSTĚJOV V létě loňského
roku před ním stál nesnadný
úkol. Znovu v Prostějově postavit na nohy hokejové výběry
juniorů a dorostenců. Začalo to
náročnou přípravou, pokračovalo složitou sezónou na ledě.
Prvně jmenovanou mládežnickou kategorii pak Jaroslav Beck
(na snímku) vedl i jako hlavní
trenér v mistrovské sezóně. Jeho
mise nestála na výsledcích, ale na
vývoji týmu, získání jeho sportovních návyků a vytvoření herního projevu. „Kluci se posunuli
dál a uplynulá sezóna jim podle
mě hodně dala. Teď bude záležet
především na nich samotných.
Všechno mají před sebou a myslím si, že tuto sezónu si budou
pamatovat. Při dobrém vedení ji
v budoucnu určitě zúročí,“ ohlíží
se zkušený kouč. Ten však v klubu končí, vedení SK Prostějov
1913 se rohodlo jít jinou cestou
a končící kontrakt Beckovi neprodloužilo.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

přišli podle mého názoru neregulérním zápasem s Uherským
Brodem.“
yy Co se stalo?
„Pořádně jsme ani nevěděli, proti
komu hrajeme... Soupeři doma
zapomněli registračky a ani občanské průkazy nebyly u všech
k dispozici, podávaly se různé
protesty. Na svazu ale nakonec
našli pravidlo, ve kterém měli
někteří hráči Uherského Brodu,
co nastoupili, oporu, a zbytek
problému se nedořešil. To byl jeden z důvodů, proč nám finálová
skupina těsně utekla, a hráli jsme
v nižší nadstavbě.“
yy Jak to vypadalo tam?
„Dokud jsme měli kádr pohromadě, šli jsme výkonnostně nahoru.
S Technikou Brno jsme se přetahovali o první místo, třikrát jsme
ji porazili. Projev týmu nebyl nijak
zázračný, ale vzhledem k individuálním schopnostem kluků to bylo docela přijatelné. Byly zápasy, kdy se na
to dalo dívat. Na druhou stranu přišly také zápasy, kdy jsme zbytečně
ztratili body. To mělo své důvody.“
yy Jaké?
„Naším zásadním cílem bylo – po
dohodě s mým přímým nadřízeným
Milanem Sedlem –

Dokud jsme měli kádr pohromadě, šli jsme
výkonnostně nahoru. A příští angažmá?
Můj pohled na hokej není momentálně dobrý,
jsem otrávený a nechci o tom zatím přemýšlet.

Petr
KOMÁREK
yy Dalo by se říct, že prostějovské
juniorka a dorost loni vstaly jako
Fénix z popela?
„Nechci to dramatizovat. Faktem
je, že jsem se vrátil domů, abych to
tu pomohl znovu vybudovat. Že to
bude těžké, jsme věděli. Stejně jako
že bude do dorostu i juniorky málo
hráčů. S Michalem Janečkem jsme
si ale věřili, že to dáme dohromady.
Zkušenosti a schopnosti nám nechyběly. Celé léto bylo nicméně
po pracovní stránce hektické.
Rovnaly se vztahy s jinými
kluby – začínalo se Vítkovicemi, pokračovalo to
Olomoucí a končilo se na
Kometě. Chtěl bych poděkovat Milanu Sedlovi,
že se postaral o úspěšné
obnovení vztahů právě
s Olomoucí. Spolupráce
s trenérem olomoucké
juniorky a reprezentační
sedmnáctky Karlem Beranem byla
výborná. To samé platí i o spolupráci s Přerovem. Vyplatilo se to všem
– klubům, trenérům i hráčům.“
yy Na hráčích Prostějova tedy stavět nešlo?
„Nešlo, dostatečný počet Prostějovanů a hráčů z nejbližšího okolí
typu Vyškova nebyl. Z Prostějova
byli k dispozici – a to až po návratu
odjinud – obránci Černý a Pokorný,
případně brankář Křupka. Poslední
jmenovaný to v Kroměříži neměl
vůbec jednoduché. Dovolím si říct,
že trénink byl bůhvíjaký. Dalších kluků z Prostějova, Vyškova, Boskovic,
Blanska se dohromady příliš mnoho
nedalo. Trojice opor Říha – Rochla
– Liška zůstala zaseknutá v insolvenčním řízení a nemohli jsme s ní
počítat. I s gólmanem Přecechtělem,
pro kterého to však byla teprve třetí
sezóna v kariéře, bych se celkově zastavil na čísle šest sedm. V průběhu
sezóny se pak ještě z Havířova vrátil
mladý Michal Janeček.“
yy Zbytek juniorského týmu tedy
museli vytvořit hráči z jiných klubů.
„Nějak jsme začali a naskočili hráči
na hostování a střídavé starty. Z Přerova, Olomouce, Vítkovic. Musím
říct, že tým fungoval. O postup do
finálové skupiny regionální ligy jsme

Teď bude záležet hlavně na nich samých – jestli hokej budou chtít vůbec hrát, kde ho budou chtít hrát, na
jaké úrovni. Někteří prokázali kvality
nejvyšší juniorské soutěže, to se týká
obránce Adama Černého a útočníka
Michala Janečka. Pak jsou tu další,
kteří na sobě pracují a v budoucnu
mohou nejvyšší soutěž hrát. Třeba
obránce Fojt. Uvidíme, co ti další, jak
budou pokračovat. Osobně mám pocit dobře odvedené práce. Měl jsem
vizi do dalšího období, usiloval jsem
o užší spolupráci s týmem Jestřábů,
dále o celoroční led v Prostějově
a podobně. Ne všechny představy však měly v prostějovských podmínkách
oporu. Neodchází se
mi snadno...“

Foto: Jan Pidrman/piratichomutov.cz

stabilizovat kádr. Individuální schopnosti kluků byly zpočátku tristní,
pilovaly se jejich herní a tréninkové
návyky. Nešlo nám o výsledky, ale
o to, aby se kluci hokejově posunuli dál. Aby jejich kvalita odpovídala
kvalitě ostatních hráčů v regionální
juniorské soutěži. S naší prací logicky
přicházely jak výhry, tak prohry.“
yy Nižší nadstavbu jste nakonec
nevyhráli, čím to bylo?
„Došlo k tomu, k čemu dochází ve
většině takových případů. Kluci,
které jsme měli na střídavé starty, se
vrátili do svých původních klubů. Do
Přerova, Olomouce, Vítkovic. Jednalo se o hráče, jako byli Štědrý, Tomajko, Vjačka, Gebauer, Vlček. Jejich odchod z Prostějova zapříčinila situace,
v níž se ve svých soutěžích nacházely
jejich kluby, a také jejich dobrá forma.
Tito kluci se nám pak těžko nahrazovali. V návaznosti na to jsme zbytečně ztratili pár utkání. Dopustili jsme
se v nich obrovských individuálních
chyb, ve spolupráci mezi obranou
a útokem vznikla díra. Bojovali jsme
o první tři nejlepší příčky a nakonec
skončili třetí. Z proher, které to způsobily, ale nedělám žádnou tragédii.
Šlo nám o herní projev, aby si ho tým
dlouhodobě udržoval. Po hráčích
jsme chtěli, aby to byl projev hodně

ofenzivní. Nikdy jsem nebyl zastáncem nějakého úporného bránění,
couvání, vyhazování puků. Kluci potřebovali hrát. A pokud bychom je nenechali hrát, nenutili je do aktivity, do
ofenzivy, hokej by se nikdy hrát nenaučili. Tým jsme měli hodně mladý,
složený z velké části z hráčů ročníku
2002. Ty po další reorganizaci soutěží
ze strany svazu čekají v juniorce ještě tři sezóny. Všechno tak mají před
sebou a myslím si, že tuto sezónu si
budou pamatovat. Při dobrém vedení
ji v budoucnu určitě zúročí.“
yy Jak se na týmu projevil příchod
útočníka Michala Janečka z Havířova?
„Michal vyztužil ofenzivní projev
týmu. Z Havířova se do Prostějova
vrátil z osobních důvodů a za kluky,
co odešli, představoval v rámci možností velkou náhradu. Na druhou
stranu ovšem nestačil na všechno.
Trochu nás provázela i střelecká
smůla, která ale nebyla ničím překvapivým. Po náročné přípravě v létě
a ještě i v období Vánoc se muselo počítat s tím, že přijde určité vyhasnutí,
únava. Stálo nás to body, ale jak jsem
říkal, po dohodě s Milanem Sedlem
jsem to neviděl nijak tragicky. Prioritou bylo kluky hokejově zvednout
a připravit je na další sezónu.“

yy Takže jste museli zmodernizovat způsob přípravy.
„Ano, zavedli jsme do ní spoustu nových věcí, individuální tréninky pro
obránce i útočníky. Ranní tréninky
pro kluky, kteří se v určité dny v týdnu dokázali dostat ze školy, a tréninky
mimo led. V jednu dobu, asi dva měsíce, jsme mívali až tři ranní tréninky
týdně. Bylo toho dost. Nechodili sice
všichni hráči, ale střídali se v jednotlivé dny. Někdy přišli tři, někdy jich
dorazilo šest, někdy deset. Bez velkého množství tréninků, hodin a hodin,
bychom ale nebyli schopní sezónu
slušně absolvovat. Nechci kluky přechválit, ale pracovali výborně. Přístup
měli dobrý a postupně se zlepšovali.“
yy Zmínil jste se o obráncích
a útočnících, co brankáři?
„Brankářskou dvojici Křupka – Přecechtěl bych chtěl zvlášť pochválit.
Výkony gólmanů sice byly někdy
hodně nevyrovnané, ale udělali obrovský kus práce. Stačí se podívat na
to, s čím se do Prostějova loni vrátili.
Jejich pokrok je i zásluhou pana Žigárdyho z „A“-týmu Jestřábů. Bral si je
na tréninky a hodně jim tam předal.“
yy Ze sezóny tak máte více méně
dobré pocity?
„Kluci se posunuli dál a uplynulá
sezóna jim podle mě hodně dala.

yy Vy už v Prostějově působit nebudete?
„Ne, v klubu končím! Do projektu znovuvzkříšení dorostu a juniorky jsem investoval hodně úsilí.
Nyní musím říct, že mě Prostějov
opět ‚nezklamal’... Jako už předtím několikrát. Zažil jsem postupy, hráli jsme tu dokonce finále
juniorské extraligy. Odměnou mi
ale většinou bylo, že jsem ‚dostal
do huby’. Jako teď v závěru kariéry.“
yy Znáte konkrétní důvody svého
konce v klubu?
„Neznám. Rozešli jsme se s tím, že
patřím ke starším ročníkům a klub
se rozhodl jít jinou cestou. Tu neznám.“
yy Budete si hledat jiné angažmá?
„Můj pohled na hokej není momentálně dobrý, jsem otrávený
a nechci o tom zatím přemýšlet.“

vizitka

JAROSLAV BECK
✓ narodil se 21. listopadu 1951 v Prostějově
✓ prostějovský rodák a jedna z nejproslulejších
osobností zdejšího hokeje v moderní éře
✓ vypracoval se ve zkušeného a uznávaného
hokejového trenéra, který umí pracovat
jak s mládeží, tak také s muži
✓ v sezóně 1993/94 dovedl hokejisty Olomouce jako generální
manažer k extraligovému titulu, jednalo se o prvního mistra
samostatné České republiky, v olomouckém klubu tehdy
působil i u mládeže jako trenér
✓ čtyři sezóny se pohyboval na lavičce mládežnických reprezentací,
trénoval například výběr do 18 let
✓ prostějovskou mládež se svými spolupracovníky v minulosti
pozvedl mezi republikovou špičku, dorostenci a junioři si před
lety vybojovali právo účasti v extralize, juniorka v sestavě
s Jiřím Cetkovským či Davidem Šebkem dokonce
dokráčela až do finále nejvyšší soutěže
✓ na seniorské úrovni trénoval kromě Prostějova také Přerov,
Šumperk, Techniku Brno a při své úspěšné misi na druhém
konci Česka i Kadaň a chomutovské Piráty - u nich si vyzkoušel
trénování v mužské extralize
✓ na severu Čech působil dlouhá léta, s juniorkou Chomutova
například v roce 2014 vyhrál extraligu
✓ v květnu loňského roku se vrátil do rodného Prostějova,
aby v SK Prostějov 1913 pomohl znovu vybudovat týmy
juniorky a dorostu, juniory pak sám vedl jako hlavní kouč
a v mistrovské sezóně s nimi úspěšně obstál
zajímavost: pod jeho rukama prošla taková jména jako Libor Šulák,
Jan Rutta, David Kämpf či bratři Ondřej a David Kašovi

Pondělí 6. května 2019
www.vecernikpv.cz
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SK PROSTĚJOV 1913 SE CHYSTÁ NA NOVOU
SEZÓNU, V KLUBU PROBĚHLY ZMĚNY
PROSTĚJOV Na novou sezónu 2019/2020 se pečlivě chystají
v prostějovském mládežnickém klubu SK 1913. V jeho vedení,
stejně jako v realizačních týmech došlo ke změnám. Výkonný
výbor má inovované složení i předsedu, juniorka, dorost a další
kategorie pro změnu pozměněné trenéry.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Petr
KOMÁREK
První změna v prostějovském mládežnickém klubu se týká výkonného výboru. Již v lednu 2019 skončil
na vlastní žádost Milan Sedlo, načež
ale až k pondělí 11. březnu oficiálně odešel jak z funkce předsedy SK
Prostějov 1913, tak z pozice člena
výkonného výboru. Ten bude nadále pracovat ve čtyřčlenném složení Marek Černošek, Pavel Kumstát,
Martina Marková a Radek Mudrla.
Stávající členové pak zvolili novým
předsedou klubu Marka Černoška.
V současné době probíhají admi-

nistrativně právní úkony směřující
k zápisu uvedených skutečností do
obchodního rejstříku, v němž SK
Prostějov 1913 figuruje jako zapsaný spolek.
„Chtěli bychom touto cestou poděkovat Milanu Sedlovi za práci, kterou pro SK Prostějov 1913 odvedl.
Jako předseda, člen výkonného výboru i trenér má velkou zásluhu na
tom, že se podařilo prostějovskou
mládež znovu postavit na nohy,“
uvedli shodně všichni současní členové výkonného výboru Černošek,
Kumstát, Marková a Mudrla.
Inovace se dotkly rovněž trenérského týmu Prostějova. K dorostu
a ročníku 2009 přichází Martin
Půček, prvně jmenovanou kategorii povede jako hlavní trenér. Pátou
třídu bude mít jako hlavní kouč na

starost další z posil – Pavel Musil,
jenž bude zároveň pomáhat Půčkovi u dorostu. Do trénování přípravky se zapojí bývalý prostějovský hokejista Filip Ševčík. Klub pro příští
hrací ročník nebude pokračovat ve
spolupráci s trenérem Jaroslavem
Beckem. „I jemu patří velký dík za
práci, kterou za uplynulý rok pro
kategorii juniorů odvedl,“ vzkazuje
Marek Černošek.

Na svém zasedání se nový výkonný
výbor SK Prostějov 1913 již zabýval
složením trenérské rady pro nadcházející sezónu 2019/20. Tam jmenoval
Michala Janečka jako hlavního trenéra juniorky, Martina Půčka jako hlavního trenéra dorostu, Filipa Smejkala 0QXÚVTGPÆTFQTQUVW2TQUV÷LQXC/CTVKP2čéGM
+NWUVTCéPÊHQVQRPJQEMG[E\
jako hlavního trenéra starších a mlad- 
ších žáků, Pavla Musila jako hlavního 2010 a přípravky a Mikuláše
trenéra ročníku 2009, Radima Zbrán- Mihňáka jako hlavního trenéra ročníka jako hlavního trenéra ročníku ků 2011 a 2012 a přípravky.
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Obdivuhodná. Tímto slovem by
se dala charakterizovat práce všech
lidí, kteří se podíleli na vzestupu
dvou nejstarších mládežnických
kategorií hokejového Prostějova.
Juniorky a dorostu.
Tyto celky na tom ještě loni v létě,
krátce po svém „znovuvzkříšení“, nebyly vůbec dobře. Hráčů bylo málo,
nevědělo se, co vůbec bude. Díky
úsilí trenérů a funkcionářů SK Prostějov 1913 však nakonec jak junioři,
tak dorostenci nesehráli v uplynulé
sezoně vůbec špatný part.
Pravda nijak hvězdného a oslnivého výsledku ani jedna kategorie
nedosáhla. Na druhou stranu ani
jedna z nich také nepropadla. Kádry se stabilizovaly a k postupu
do vyšších nadstavbových skupin
nakonec scházel jen maličký kousíček. Nevadí, třeba to vyjde v dalším hracím ročníku.
Každopádně se sluší poděkovat trenérům Jaroslavu Beckovi a Michalu
Janečkovi, hlavním lodivodům juniorky, respektive dorostu. Také jejich
asistentům, vedoucím a vůbec všem
lidem z SK Prostějov 1913, kteří se
nějakým způsobem zasadili o „znovuzakořenění“ juniorského a dorosteneckého týmu v prostějovském
hokejovém podhoubí.
(kom)

Expředseda Milan Sedlo se vyjádřil ke změnám v prostějovské mládeži
PROSTĚJOV V posledním ryze
dubnovém týdnu požádal Večerník
o zveřejnění svého podrobnějšího
vyjádření ke změnám v SK Prostějov
1913. Slova Milana Sedla, bývalého
předsedy prostějovského mládežnického klubu, zveřejňujeme v nezkrácené podobě.
„Odešel jsem dobrovolně z vedení klubu, takže již nemám žádnou pravomoc
do něčeho zasahovat. Neznamená to
však, že se nemohu k některým věcem,
zvláště k těm, které se mi nelíbí, vyjádřit.
´Prádlo se má prát doma´, ale přece jen
´vyhazov´ Jardy Becka je skutečností,
která se nedá jen tak přejít mlčením. Nerozumím tomu, že jednomu z nejlepších
juniorských trenérů v republice – který

svojí prací a zaujetím mnohokrát dokázal svoje kvality (například vícenásobný
mistr republiky s juniory, před lety byl
i finalistou s prostějovskými juniory), naposledy u nás v Prostějově neskutečně
pozvedl náš juniorský tým skoro z ničeho – je odměnou za jeho práci nezájem
o jeho další služby. Je to trenér, který
přišel z Chomutova ze skvělých podmínek a špičkově fungujícího mládežnického klubu domů do Prostějova, aby
se pokusil pozvednout místní úroveň.
Ukončil platnou smlouvu a šel domů,
kde chtěl svoji trenérskou kariéru ukončit, chtěl ještě několik let pracovat pro
prostějovský hokej. Dnes je mu odměnou, místo velkého poděkování za tuto
sezónu a nabídky na pokračování v další

práci, sdělení, že o jeho služby nadále
není zájem. Je mi z toho všelijak, hlavně
smutno, protože takto jsem si obrodu
mládežnického hokeje nepředstavoval.
Ono se samozřejmě z jiného pohledu
vzato nic neděje, klub nedělá dluhy,
máme ´čistý stůl´, máme dostatek dětí
i trenérů, také proto jsem s klidným vědomím tohoto skončil. Jen bychom po
odborné i lidské stránce měli dělat vše
nejlépe, jak je v našich silách, a nejenom
tato situace svědčí o tom, že se to tak neděje, a to je škoda. Tím chci také sdělit,
že s touto situací již nemám nic, jako
člen výkonného výboru, společného
a důrazně s ní nesouhlasím.
Chtěl bych touto cestou panu Beckovi
moc poděkovat, odvedl obrovský kus

práce. Loni v létě jsme pořádně nevěděli, jak to s juniorkou, potažmo s dorostem bude. Nebyli jsme ani na nule, ale
pod nulou. Postupně jsme se ale dostali
na takovou úroveň, že se oba prostějovské týmy znovu vrátily do povědomí
lidí. Juniorský kádr se v kompletním
složení mohl rovnat těm nejlepším soupeřům. Kluci, co přišli odjinud, se od
nás pak vrátili zase zpět do svých klubů.
Tam měli to štěstí, že mohli hned naskočit do juniorské extraligy. Úspěšně
– což svědčí o tom, že od nás měli dobře
natrénováno. Je to velká zásluha právě
pana Becka, klobouk dolů před ním!
Bohužel není pan Beck jediný, koho
potkala výše popsaná situace. Na opačném pólu u nejmladších dětí je trenér

Martin Kužílek, který také končí za
podobné situace. Toto je definitivní
informace stará jen několik hodin (své
vyjádření Sedlo zaslal v pátek 26. dubna
odpoledne – pozn. red.). Stal se nepohodlným? Nevím, proč se trenér s takovými zkušenostmi stane nadbytečným. Ve své kategorii patří k nejlepším
na Moravě a našemu klubu toho ještě
mohl hodně dát. Pokud si někteří trenéři diktují, koho tady chtějí a koho ne,
tak je to hodně zlé. Že by nová doba???
Nejspíše však cesta ke kamarádíčkování…
Děkuji všem, se kterými jsem se skoro
tři roky střetával, za pěkné chvíle při práci na „znovuzrození“ prostějovského
mládežnického hokejového klubu, kte-

rý se nám podařilo postavit na jiných základech, než byl ten minulý. Snad jsem
nikomu neublížil a přispěl jsem svým
skromným dílem k současnému stavu,
který je dle mého názoru tak trochu na
rozcestí: zda se vrátit k tomu s čím jsme
to „znovuzrození“ začínali, anebo to dělat jinak... Výstavní skříní každého klubu
je výsledný produkt, a tím je juniorka,
podle toho se musí v klubu vše odvíjet.
Pokud to tak není, je něco špatně.
Na závěr přeji všem hodně sportovních úspěchů, také odvahu říkat konstruktivní názory beze strachu z nějaké
odvety. Věřím, že náš klub má před
sebou dobrou budoucnost, jen je potřeba vyhnout se neuvážených kroků.“
Milan Sedlo

„Chceme jít cestou mladých trenérů, které si vychováme,“

prozradil Pavel Kumstát
PROSTĚJOV Zlepšit komunikaci mezi trenéry i s rodiči. To je jeden z cílů, který si v SK Prostějov 1913 kladou do další sezóny.
V exkluzivní zpovědi pro Večerník to řekl člen výkonného výboru
mládežnického hokejového klubu a bývalý reprezentant Pavel
Kumstát. Okomentoval rovněž jednotlivé prostějovské kategorie, stejně jako jejich kouče.

Petr KOMÁREK
Celkově o uplynulé sezóně a juniorce...
„Myslím si, během uplynulé sezóny
jsme se posunuli zase o krok dál. Jak
po stránce sportovní, tak po stránce
celkového fungování klubu. Podařilo
se nám poskládat juniorku i dorost,
což nebylo vůbec jednoduché, ale díky
kontaktům Jardy Becka jsme tyto soutěže nakonec mohli přihlásit. Tímto
bych chtěl Jardovi poděkovat. Tento
ostřílený hokejový stratég měl u nás
smlouvu na rok. Byli jsme s ním sice
spokojeni, ale dále jsme s ním kontrakt
neprodloužili. Chceme jít cestou mladých trenérů, které si chceme vychovat jak po hokejové stránce, tak i lidsky.
Chceme tu mladé charakterní pracovité kluky, kteří klub posunou ještě
dál. Juniorku od další sezóny přebírá
Michal Janeček, který s Jardou spolupracoval. Doufám, že se od něj hodně
naučil, jen bude muset více zapracovat
na komunikaci s hráči a občas je i pochválit. Věřím, že to zvládne. Pokud ne,

přijde někdo jiný. Musíme také u této
kategorie zvýšit konkurenci.“

soupeř přijel s mladšími kluky. I tak
ovšem naše žákovské týmy předváděly
pěkné výkony. Tady jsme s trenéry byli
spokojeni. Jen by se měla zlepšit komunikace a vystupování Adama Winda, pokud chce v klubu pokračovat.
Chtěl bych, aby se staral jen o hokej.“
2URÄQÉNX

O dorostu…

„Podával stabilní výkony, jsou tam
hodně šikovné děti. Někteří kluci se
však musí naučit trochu lépe chovat
a lépe přistupovat k hokeji. Tento
ročník přebírá od Filipa Smejkala další mladý trenér, který dlouhou dobu
spolupracoval s uznávaným trenérem
mládeže panem Novákem. Je to Pavel
Musil, jenž bude působit i jako asistent
u dorostu.“

„Dorost se mi hodnotí těžko, protože
kluků bylo málo. Pracovali ale také
poctivě a bylo vidět určité zlepšení.
Bohužel chyběla také větší konkurence a tlak na hráče. V tomto věku už
by si kluci měli uvědomovat, co chtějí
dokázat a proč vůbec hokej hrají. Od
další sezóny k dorostu přichází mladý
ambiciózní student trenérské licence A Martin Půček. Je to pro něj výzva
.URÄQÉNX
a očekáváme od něj tvrdou a poctivou
práci. Martin patří spíše ke klidnějším
trenérům, ale věříme, že už má více „Před sezónou byl vnímán jako problémový, a tak si ho vzal na starost Milan
zkušeností a prosadí se u nás.“
Sedlo. Bohužel se mu ale nepodařilo
skloubit povinnosti v zaměstnání a po.z½NÕP
vinnosti trenéra. Nakonec z vlastního
rozhodnutí ukončil svou činnost v klu„Žáci, a to ať už starší, či mladší, letos bu jak jako trenér, tak i jako předseda.
hráli dvouročníkově. Tudíž výsledky Milana si i nadále velmi vážím, a tímto
byly trochu zkreslené, protože někdy bych mu chtěl ještě jednou poděkovat

Foto: Bohumil Vincura

za to, co pro klub udělal a popřát mu
hodně úspěchů v osobním i pracovním životě. Také bych chtěl poděkovat
Radimovi Zbránkovi, který nahradil
Milana a opět vrátil dětem ročníku
2010 radost z hokeje a zvládl sezónu
na výbornou.“
2GÈWHFK]URÄQÉNÕ
DDSÔÉSUDYFH

podílejí a věnují se jim. Pro příští sezónu jsme se domluvili s nejlepším
mládežnickým trenérem Slovenska
Mikulášem Mihňákem, který u nás
působil už v části letošní sezóny.
Jsme s ním moc spokojeni, protože
je to kluk s obrovským srdcem a velkým charakterem. Jsem přesvědčen,
že si ho jej děti zamilují.“
2GDOvÉVH]ÏQÈ

„Děti z ročníků 2011 a 2012 a přípravku není potřeba nějak hodnotit.
Jsme rádi, že dětí máme tolik. Je to
pro nás závazek do dalších sezón.
Velké poděkování patří všem trenérům, kteří se na těchto kategoriích

„Do další sezóny si dáváme za cíl
děti zase posunout o krok dál. Také
lepší komunikaci v trenérském týmu
a hlavně zlepšení komunikace s rodi-

či. Musíme si nastavit jasná pravidla
pro rodiče, pro trenéry i pro hráče.
Věřím, že se nám to povede. Na závěr
chci říct, že já, Martina, Marek a Radek uděláme všechno pro to, aby se
nám to povedlo. Budeme rádi, když
nám v tom pomohou i rodiče, kteří,
když budou kritizovat, tak přijdou za
námi osobně a nebudou to vykládat
po tribunách a jinde. Věřím, že i nás to
posune a budeme řešit jen hokej a ne
jiné hloupé věci. Samozřejmě i my
jako členové výkonného výboru se
pořád učíme, ale co mě osobně mrzí,
je to, že se některé věci dozvídáme
oklikou a ne osobně. Ale s tím asi nic
neuděláme.“

(QVQCT
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NOHEJBALISTÉ
PO BOJI PODLEHLI FAVORITOVI
Prostějovský tým Sokola I vzdoroval lídrovi ze Zruče-Sence, ale nakonec marně
PROSTĚJOV Jednoznačným šlágrem 6. kola 1. ligy družstev mužů
ČR 2019 byl souboj nohejbalistů TJ Sokol I Prostějov a Areál Club
Zruč-Senec. Průběžně druhý celek soutěže totiž přivítal jejího suverénního lídra, což slibovalo vynikající podívanou. A ta skutečně
přišla, sobotní odpoledne na kurtu u sokolovny na Skálově náměstí ovládl vysoce kvalitní sport. Aby výsledkem 3:6 uspěli papírově silnější hosté.

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

SOK PV
zr sen

3:6

Domácím stále chyběl zdravotně indisponovaný Jakub Klaudy, zato se do sestavy vrátil Petr Deutsch. Šestka statečných
měla velkou motivaci sebrat prvoligovému hegemonovi první bod(y) probíhající sezóny, leč vstup do zápasu Hanákům
nevyšel. V úvodní dvojici sice bratři Ladislav Pírek, Lukáš Pírek vedli nad Boč-

kem a Knappem 5:4, ale pak začali často
chybovat. Zvedli se až v úplném závěru,
druhý set srovnali ze 6:9 na 9:9 - a vzápětí
zkazili servis.
Druhá dvojka se změnila v nádhernou
bitvu deblu Tomáš Roba - Tomáš Svoboda s elitním duem Štolka - Stehlík
majícím extraligové zkušenosti. Oba
Tomové však špičkovým sokům vyrovnaně odporovali, po získané zahajovací
sadě vedli v rozhodující třetí 9:8. Bohužel
koncovku nedorazili. A neboť vzápětí
trojice Pírek, Pírek, Jan Valenta nestačila
právě Štolkovi se Stehlíkem a Bočkem,
utekl výběr AC na průběžných 0:3.
Za tohoto krajně nepříznivého stavu
prostějovští bojovníci mač zdramatizovali. Trojka Roba – Svoboda - P. Deutsch
excelovala proti triu Knapp – Vaňourek Sučanka se střídajícím Turečkem, načež
plonková dvojice P. Deutsch - Valenta
otočila po nevydařeném vstupním děj-

2Q\¾RCUQXÆ
JQFPQEGPÊVTGPÆTC

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Richard BENEŠ – TJ Sokol I Prostìjov:
„Do utkání jsme nastoupili s velkým odhodláním od začátku svádět s vynikajícím
soupeřem vyrovnaný boj, nepustit ho do žádného trháku. Bohužel se přesně to
stalo, když úvodní dvojka moc nevyšla bratrům Pírkovým a pak úřadovali nejlepší
hráči hostů Štolka se Stehlíkem. Tomové Roba a Svoboda proti nim ve druhé dvojici sice předvedli skvělý výkon, ale v těsné koncovce neproměnili dva mečboly.
Přesto kluci dál bojovali, díky vítězstvím druhé trojky Roba, Svoboda, Peťa
Deutsch i vložené dvojky Deutsch, Honza Valenta jsme dotáhli z 0:3 na 2:3. A po
vyrovnání sahal perfektně rozjetým singlem Tomáš Roba, jenže zkušený Stehlík
kontroval výborným závěrem. Druhá porážka nejtěsnějším poměrem, kdy rozhodoval úplně poslední míč, byla zlomová. I potom sice chlapci maximálně bojovali,
favoritovi nedali nic zadarmo. Ale kvalitní protihráči celkově míň chybovali a lépe
zvládali vypjaté koncovky, což poměrně vyrovnaný zápas poslalo na jejich stranu.
Přesto chci celému týmu poděkovat, navzdory porážce přispěl výraznou měrou ke
špičkové nohejbalové podívané nejvyšší prvoligové úrovně.“
ství svůj důležitý duel proti Turečkovi
a Sučankovi, na které viditelně měla. Po
tomhle snížení skóre na 2:3 se nesmírně
blízko vyrovnání dostal výborný singlista Roba, jenž precizní hrou vedl nad
neméně kvalitním Stehlíkem 10:4 a 8:5.
Leč sebevědomý soupeř pak napálil
pět smečovaných podání včetně dvou
nechytatelných es, tím obrátil na 8:10.
A také tiebreak zvládl riskantním poje-

tím o chloupek lépe, byť jej rozhodovala
až úplně poslední výměna kdo s koho.
Přesto borci „jedničky“ stále nic nevzdávali, naději jim znovu vrátila třetí trojka
sourozenců Pírkových s Valentou. Na
slabší trojici hostů totiž vytáhla stupňovaný výkon, čímž zvrátila svůj původně
horší start. Bylo to 3:4, ve vzduchu se
pořád vznášela vidina aspoň celkové
remízy. Nicméně závěr si pohlídali

2TQUV÷LQXUMÚ.CFKUNCX2ÊTGMDQFQX÷UOGéWLGwċCUVP÷RąGUFQVGMUÊV÷VCM\XCPÚO
RTCU¾VMGO
Foto: Marek Sonnevend

nejlepší muži na place Štolka a Stehlík.
Společně s Bočkem nedovolili ve čtvrté
trojce proměnit triu Roba – Svoboda
- P. Deutsch ani jeden setbol otáčkou
z 9:7 na 9:10, poté ostříleně zvládli též
finiš druhé sady z 8:8 na 8:10. V následující partii dvojic Pírek - Pírek dokonce
ovládli první díl 10:7, ovšem ve zbytku
utkání už tahali za kratší konec herního
provazu a Západočeši si na dlouhou
cestu domů přibalili dvoubodový export za rezultát 3:6.

Mužstvo Zruč-Senec tím ještě víc
upevnilo své prvoligové vedení,
zatímco nohejbalisté Prostějova
klesli na čtvrtou pozici. V tomto
týdnu odehrají další dva zápasy, a to
shodně venku: ve středu 8. května
od 15.00 hodin na půdě druhých
Čakovic B, v sobotu 11. května od
14.00 hodin na dvorci poslední
osmé Holice.
Statistiky z utkání a výsledkový servis
soutěže najdete na straně 26
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ČESKÉ BUDĚJOVICE, PROSTĚJOV Za normálních okolností by si
nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
jeli na půdu TJ Dynamo ČEZ České
Budějovice pro pravděpodobné vítězství, neboť protivník byl dlouho
považován za outsidera 1. ligy družstev mužů ČR 2019. Před vzájemným duelem 5. kola první ligy, které
se odehrálo na Prvního máje, však
Jihočeši triumfovali 6:1 v Holici,
navíc Hanáci cestovali do opačného
koutu republiky výrazně oslabeni.
A nakonec byli v 5. dějství soutěže
rádi za vyválčenou remízu 5:5.
„V plné sestavě bychom v tomhle zápase asi dosáhli na dvoubodový zisk.

Ale chyběl nám zraněný Petr Deutsch
a k utkání se nedostavil Kuba Klaudy,
což bylo pro náš tým citelné oslabení.
Přesto jsme po úvodních dvojicích
vedli díky dobrému výkonu obou našich dvojek, zatímco trojice následně
vyhráli domácí shodně bez ztráty setu
a tím vyrovnali na průběžných 2:2.
V trojkách asi budeme muset do dalších kol něco změnit,“ přemítal trenér
Sokola I Richard Beneš při ohlédnutí
za dramatickým mačem.
„Prohra naší vložené dvojky se dala
očekávat, neboť Tomáš Jorda ještě
není dostatečně vyhraným nohejbalistou na tak náročnou soutěž. Vzápětí
Tom Roba těsným, přesto opět spolehlivě zvládnutým singlem srovnal
na 3:3. V obrácených trojkách soupeř
utekl na 5:3, když kluci bojovali jako
lvi, ale při dvou porážkách 1:2 opravdu
chyběla i trocha štěstí. Naštěstí závě-

rečné dvojice chlapci odehráli naprosto skvěle, Budějovičtí neměli žádnou
šanci,“ dokončil Beneš popis takřka
čtyřhodinového střetnutí.
Plichtu vzhledem k okolnostem bral.
„Kluci nesmírně bojovali i za dané složitější situace. A mnoho nechybělo, abychom celkově vyhráli. Za stavu 3:3 však
dvakrát v řadě rozhodovaly dva poslední míče, přičemž se zmíněná štěstěna
opakovaně přiklonila k domácím. Ovšem vzápětí naši borci prokázali charakter a vydřeli aspoň remízu, po takovém
průběhu cennou. Z jednotlivců musím vyzvednout skvělý výkon Tomáše
Roby, který zatím vyhrál všechny singly
letošní sezóny, i Toma Svobody, jenž se
lepší zápas od zápasu. Své si uhráli také
bratři Laďa a Lukáš Pírkové i Honza Valenta,“ zhodnotil Beneš.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
soutěže najdete na straně 26
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zjistili jsme

PROSTĚJOV Stejně jako v předchozích letech má korfbalový
oddíl SK RG Prostějov celou řadu
svých hráčských zástupců v národních týmech České republiky
různých věkových kategorií.
Například výběr ČR U17 nedávno
absolvoval soustředění v Kostelci na
Hané a přípravu směřující k červnovému World Cupu v nizozemském

Eindhovenu podstoupilo hned pět
mladých korfbalistů ergéčka. Jmenovitě to byli Vendula Bartošová,
Martina Dvořáková, František Valenta, Josef Valenta a Martin Dušek
(na fotografii vlevo).
Reprezentace naší země U19 pak na
stejnou mezinárodní akci – tedy World Cup do holandského Leeuwardenu – vycestovala už nyní. Ve výpravě
figurovali tři talentovaní Prostějované
Nikola Lorencová, Vojtěch Ošťádal a Jan Bartoš (na snímku vpravo), kteří se ve většině zápasů

turnaje dostali i na hřiště.
Češi v základní skupině podlehli
Tchajwanu 11:17, porazili Hongkong 24:7 a prohráli s Portugalskem 7:11, ve čtvrtfinále nestačili
na Belgii 10:23 a v duelech o 5. až
8. místo nejprve padli s Anglií 8:23,
načež zdolali Maďarsko 8:4. Byla
z toho konečná sedmá příčka, Vojta
přitom nastřílel osm košů a Nikola
zaznamenala tři trefy.
(son)
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>>> dokončení ze strany 26
Po zhruba hodinové diskusi na
toto téma celou záležitost uzavřel
primátor a řídící jednání zastupitelstva. „Nikdy tady u nás v Prostějově Fed Cup nebyl. Snad se
tedy všichni shodneme na tom, že
utkání mezi Českou republikou a
Kanadou byla naprosto ojedinělá
a pro Prostějov absolutně významná akce. Že naše město hostilo tak
významný zápas a po celý týden
okolo něj probíhaly po městě různé
doprovodné akce, nás zviditelnilo
po celém světě. Vše se vysílalo v
několika televizích, psalo se o tom
v novinách. Pokud se podobná akce
koná v jiném městě, pořadatelé jsou
vždy podpořeni dotacemi z míst-

ních rozpočtů. Fedcupové utkání v
Prostějově ostatně dvěma miliony
korun podpořil také Olomoucký
kraj,“ dodal těsně před hlasováním
primátor František Jura.
A jak dopadlo vlastní hlasování
o dotaci České sportovní, která
v Prostějově uspořádala fedcupové utkání mezi Českou republikou a Kanadou? Celkem
čtyřiadvacet zastupitelů bylo
pro, devět proti a tři se zdrželi
hlasování...
Své vyjádření zaslali čelním představitelům kraje a města prezident
Českého tenisového svazu Ivo
Kaderka a kapitán fedcupového
týmu ČR Petr Pála. A Večerním je
zveřejňuje v původním znění.
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URX ]ËVNDOR PH]LVW¿WQË IHGFXSRYÇ XWN¿QË
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VYøWRYÛP xDPSLRQ¿WHP 7DNRY¿ VRXWøæQË XWN¿QË MVRX
PXQLFLSDOLWDPLVWDQGDUGQøSRGSRURY¿QDLYMLQÛFKUH
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PROSTĚJOV Krok za krokem se začíná rýsovat podoba hráčské soupisky hokejistů LHK Jestřábi Prostějov pro příští ročník Chance ligy mužů ČR 2019/2020. Pojďme si zrekapitulovat, co je dosud ohledně složení kádru ptačích dravců v další
sezóně známo. Oficiální cestou hanácký klub dlouho oznamoval jen odchody. Na tomto seznamu se postupně ocitli už
dříve útočníci David Dvořáček (Sparta Praha) a Radek Prokeš
(České Budějovice), naposledy pak obránce Daniel Kolář. Na
toho vedení elhákáčka neuplatnilo opci a vysoký bek má namířeno do Dukly Jihlava.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Stejně jako v případě obou mladých
forvardů jde o citelné oslabení. Šestadvacetiletý plejer byl totiž skoro čtyři
roky pevnou součástí prostějovských
zadních řad, kde vynikal poctivou
defenzivní činností i celkovou spolehlivostí. Například v uplynulé prvoligové sezóně nastoupil do šedesáti
zápasů (druhý nejvyšší počet z týmu)
a dosáhl hodnocení účasti na ledě
+15 (nejlepší mezi zadáky).

„Chtěl bych Danovi i všem dalším
odcházejícím hráčům poděkovat za
jejich působení v Prostějově a popřát
jim hodně úspěchů jak v nových působištích, tak v mimohokejovém životě,“ uvedl hlavní trenér a sportovní
manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.
Co se odchodů týče, je možné
ukončení aktivní kariéry zkušeného útočníka Lukáše Luňáka a přestup taktéž ostříleného kapitána
Matouše Venkrbce do zahraničí
(nejspíš Francie). Médii také proběhla informace o přesunu mladého gólmana Daniela Hufa do extraligového Zlína. V nedávném
exkluzivním rozhovoru pro Večerník
pak šéf LHK Jaroslav Luňák prozra-

dil, s kým se naopak dál počítá. „Na
sto procent zůstanou brankář Jakub
Neužil, obránce Petr Krejčí a útočníci
Tomáš Divíšek, Marek Račuk, Tomáš Nouza a Václav Meidl. S ostatními hráči buď jednáme, nebo o jejich
služby už nemáme zájem. A budeme
rádi za případné začlenění dalších
prostějovských odchovanců do naší
sestavy, pokud prokážou odpovídající
výkonnost. Nové posily budeme zveřejňovat postupně po prvním květnu,“ uvedl Luňák ve druhé polovině
dubna.
Prvomájové datum mezitím minulo
a Hanáci tak oznámili první hráčskou akvizici. Stal se jí třiadvacetiletý
forvard Dominik Hrníčko, který uplynulou sezónu strávil v Jihlavě. A s Prostějovem podepsal roční smlouvu
s následnou opcí. „Jsme moc rádi, že
se nám Dominika povedlo získat. Je
to typ útočníka, který velmi dobře
pracuje v útoku i v obraně a navíc je
to pravák, což nám letos trošku chybělo. Doufám, že své kvality potvrdí
i v následujícím ročníku,“ prohlásil na
Hrníčkovo konto Vykoukal.
Jeho nový svěřenec se narodil 29. říj-

Chance liga se bude hrát
novým systémem. Jakým?
PROSTĚJOV Výsledky play-off
i baráží ve třech nejvyšších českých soutěžích hokejistů rozhodly
o tom, že v Chance lize ČR došlo ke
dvěma podstatným personálním
změnám. Místo Kladna postoupivšího do extraligy spadl o patro níž
Chomutov, do první ligy navíc přibyl Sokolov coby vítěz kvalifikace
druholigových premiantů.
Ještě důležitější novinkou však je, že se
čerstvě šestnáctičlenná soutěž nesoucí název sázkové kanceláře bude hrát
podle jiného systému. Do 3. května
měli účastníci Chance ligy 2019/2020
hlasovat pro jednu ze tří nabízených
variant, a která z nich dostane nejvíc
přízně, ta bude následně schválena. Z jakých možností tedy prvoligisté vybírali?

9$5,$17$$
V základní části čtyřkolově každý s každým = 60 kol.
Družstva na 1. až 8. místě pokračují
v play-off (čtvrtfinále, semifinále, finále).
Družstva na 9. až 16. místě končí po základní fázi sezónu (17. nebo 20. března
podle toho, zda čtvrtfinále bude na čtyři
vítězné zápasy či nově pouze na tři).

9$5,$17$%
V základní části družstva rozdělena
územně na dvě skupiny Západ a Východ.
V rámci své skupiny šestikolově každý
s každým + proti týmům druhé skupiny
dvoukolově každý s každým = 58 kol.
Alternativní možnost: v rámci své skupiny čtyřkolově každý s každým + proti
týmům druhé skupiny dvoukolově každý s každým = 44 kol.
Družstva na 1. až 4. místě obou skupin
pokračují v play-off (čtvrtfinále, semifinále, finále), přičemž série úvodního
kola budou hrány křížem (1. ze skupiny
Západ proti 4. ze skupiny Východ atd.).
Družstva na 5. až 8. místě obou skupin končí po základní fázi sezónu (17.
nebo 20. března podle toho, zda čtvrtfinále bude na čtyři vítězné zápasy či
nově pouze na tři).
Skupinu Západ by tvořili: Chomutov,
České Budějovice, Litoměřice, Slavia
Praha, Benátky nad Jizerou, Ústí nad
Labem, Kadaň, Sokolov.
Skupinu Východ by tvořili: Jihlava,
Vsetín, Přerov, Havířov, Prostějov, Frýdek-Místek, Třebíč, Poruba.

9$5,$17$&
V první části dvoukolově každý s každým = 30 kol.
Ve druhé části týmy na 1. až 8. místě i na
9. až 16. místě čtyřkolově každý s každým = dalších 28 kol.
Alternativní možnost: ve druhé části
týmy na 1. až 8. místě i na 9. až 16. místě
dvoukolově každý s každým = dalších
14 kol.
Družstva na 7. až 10. místě po druhé
části pokračují předkolem play-off (na
dva vítězné zápasy).
Družstva na 1. až 6. místě po druhé části
postupují přímo do play-off (čtvrtfinále,
semifinále, finále).
Družstva na 11. až 16. místě po druhé
části končí sezónu (10. nebo 14. března
podle toho, zda čtvrtfinále bude na čtyři
vítězné zápasy či nově pouze na tři).
Vedení LHK Jestřábi Prostějov
hlasovalo pro variantu C se čtvrtfinále na čtyři vítězné duely. A která možnost nakonec vyhrála? To
by mělo být oznámeno pravděpodobně již během tohoto týdne!
(son)

na 1995, měří 183 centimetrů, váží 80
kilogramů a je libereckým odchovancem. Od roku 2014 nastupoval čtyři
sezóny za farmu Bílých Tygrů v Benátkách nad Jizerou, připsal si též dvanáct startů v nejvyšší české soutěži.
Loni v létě se přesunul do Dukly, formou střídavých startů ho jednou využil extraligový Zlín. V první lize má
dohromady 233 odehraných utkání
se 77 získanými kanadskými body
(29 + 48). To sice není nijak zářivá
bilance, ale Hrníčko je obousměrný
hokejista schopný dobré ofenzivy
i výborné defenzivy.
V nejbližší době se určitě dozvíme
jména dalších jestřábích posil. A rovněž to, kteří borci ze stávajícího kádru v elhákáčku setrvají či nikoliv.
Podle soupisky ze závěru Chance ligy
2018/2019 do téhle „otazníkové“
skupiny patří: brankář Kryštof Rochla, obránci Matěj Bažant, Zdeněk
Čáp, Ladislav Havlík, Jakub Husa,
David Chujac, Ondřej Mikliš a Dušan Žovinec, útočníci Petr Antoníček, Filip Hanták, Vojtěch Krejčiřík,
Ondřej Matýs, Tomáš Pšenička, Jan
Starý, Lukáš Volf a Lukáš Žálčík.

,GUVą¾DKUGTQ\NQWéKNKUQDT¾PEGO&CPKGNGO-QN¾ąGO HQVQITCHKGPCJQąG CPCQRCMRąK
XGFNKEQD[PQXQWRQUKNW×VQéPÊMC&QOKPKMC*TPÊéMC UPÊOGMFQNG 
2x foto: internet
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Vykoukal by mìl zùstat,
kustod a masér skonèit

PROSTĚJOV Neméně důležitou
a pro fanoušky také zajímavou
záležitostí je, s jakým realizačním
týmem vyrazí prostějovští hokejisté do nové prvoligové sezóny
2019/2020. Zatím stále platí, že
o jeho přesném složení probíhají
jednání.
„V realizačním týmu dojde ke
změnám. Rozhodně se však netýkají osoby Jirky Vykoukala, s nímž
připravujeme složení mužstva pro
příští ročník. A pevně věřím, že
mančaft postavíme dobře,“ prohlásil generální manažer Jestřábů Jaroslav Luňák.
Připomeňme, že Jiří Vykoukal dělá
v hanáckém klubu sportovního manažera i hlavního trenéra. A „realizák“
LHK během Chance ligy 2018/2019
dále tvořili asistent kouče Ivo Peštuka,

trenér brankářů a marketingový
manažer Štefan Žigárdy, kondiční
trenér David Skřivánek, vedoucí
týmu Josef Ovečka, kustod Michal Černý, masér Lukáš Duba
i lékař Radomír Holibka.
Jak se z prostějovských
kuloárů stále hlasitěji ozývá, skončit by
měli oba někdejší výborní hokejisté v „realizáku“, s nimiž se
prý už nepočítá. „Šéf
klubu není spokojen
s prací Michala Černého
ZHQVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
a Lukáše Duby. Za oba
hledá náhradu,“ prozradil
Večerníku zdroj, blízce obeznámený personální úpravy? A kdo nový do
s děním v útrobách „zimáku“ s tím, že hanáckého klubu zamíří? Na to si
ještě nic není oficiální.
musíme ještě pár dnů počkat.
Koho se tedy dotknou výše zmíněné
(son, pk)

Mladý obránce hokejistů LHK Petr Krejčí se doma prosadil
PROSTĚJOV Hodně zajímavou
sezónu 2018/2019 prožil devatenáctiletý bek hokejových Jestřábů
Petr Krejčí. V letní přípravě se snažil prosadit do prostějovského prvoligového kádru, leč ještě marně.
Většinu uplynulého ročníku pak
strávil ve druhé lize, kde se mu dost
dařilo v dresu Opavy. Následně dostal po Novém roce šanci přece jen
i v elhákáčku – a chytnul ji takzvaně za pačesy. Odváděl totiž na svůj
věk až nečekaně stabilní výkony,
tím si vysloužil novou dlouhodobou smlouvu. A nyní pro klubový
web odpověděl na řadu otázek. My
z rozhovoru vybíráme nejzajímavější pasáže.
2QHÖVSÈvQÅP
WU\RXWXY3URVWÈMRYÈ

„Zklamání to bylo v první fázi, kdy mi
pan Vykoukal oznámil, že se mnou nepočítá pro začátek soutěže a rovnou mi
řekl, že půjdu na hostování do druhé
ligy. Když se na to podívám zpětně, tak

musím uznat, že v úvodu sezóny jsem
na první ligu výkonnost neměl. Přenesl jsem si některá zranění z konce předchozího ročníku do přípravy a bohužel
nemohl ukázat všechno, co ve mně
bylo. Chybějící kondička i herní vytíženost se ukázaly jako rozhodující.“
2QDVWDUWRY½QÉ
VHYH6OH]DQX

„V Opavě ze mě zklamání rychle vyprchalo a dělal jsem vše pro to, abych se
vrátil do Prostějova. Hned po příchodu do Opavy mi pan trenér Janeček
hned řekl, co přesně ode mě očekává.
On mě nějaký ten pátek zná a věřil
v můj potenciál. Obrovsky mi pomohlo, že mi kouč věřil a já mu na oplátku
chtěl tu důvěru splatit výkony na ledě.
Myslím, že se mi to i jakž takž povedlo.
Slezan jsem nepřestal sledovat a mrzí
mě, že se týmu nepovedlo postoupit
do play- off. Na Opavu budu vzpomínat jen v dobrém, protože mi tam
všichni moc pomohli a taky jejich zásluhou jsem teď v Prostějově.“

2SRVXQXQDKRUX
SÔHVQLzvÉVRXWÈz

„Pro mladé kluky, kteří končí juniorku
a přechází do áčka, je to cesta. Velice
důležitá je herní praxe. Tím, že hráč vysedává na střídačce nebo na tribuně, se
hokej hrát nenaučí. Nižší soutěž slouží
k tomu, aby nabral zpátky sebevědomí,
nasbíral zkušenosti mezi dospěláky.
Nikde není psané, že pokud půjdete
níž, tak tam zůstanete napořád. Pro mě
bylo velkou motivací probojovat se
o soutěž výš!“
2Y]RUXYRGFKRYDQFL
-DNXEX1HXzLORYL

„Jak se Kuba dokázal vypracovat
za ty čtyři roky, co je tady, je velkou
inspirací pro nás mladé. Momentálně je jedním z nejlepších brankářů
v Chance lize, je oblíbený mezi našimi fanoušky a já bych samozřejmě
rád napodobil jeho cestu. Chtěl bych
být ten, co v Prostějově rozhoduje
zápasy.“

a maká i po konci sezóny
2SU½FLVPO½GHzÉ
v SK 1913...

„Pokud to srovnám s dobou, kdy
jsem já začínal v Prostějově, tak prostředí pro mládež je zde daleko lepší. Ale furt to jsou pouze mravenčí
krůčky a je tu ještě spousta práce.
Podle mého názoru by si zimák
zasloužil lepší posilovnu nebo tělocvičnu. Tady ta garáž, co teď máme,
je naprosto nevyhovující. V zimě
tam jsou tři stupně nad nulou, což
není ideální prostředí ke cvičení. To
se už vůbec nebavím o mládeži a dětech. Ti potřebují pro svůj správný
vývoj i akrobatickou a gymnastickou průpravu, jež v tak stísněném
prostoru dělat bohužel nejdou.
Vždyť hokejista musí být komplexním sportovcem a potřebuje nejen
zvedat činky.“

2PDN½QÉ
SRVNRQÄHQÉVH]ÏQ\

„Trénuju s panem Vykoukalem a je
to velká škola. Když to řeknu trošku
hloupě, tak mě učí znovu bruslit.
Trochu mi mění styl a snaží se mi
pomoct. Je dvojnásobný mistr světa, skvělý obránce a výborný trenér.
Myslím, že by si každý hokejista
přál, aby se mu individuálně věnovala taková osobnost. Já jsem
za to vážně moc rád a každý
trénink je pro mě obrovskou
školou!“
2VYÙFKFÉOHFKGR
SÔÉvWÉKRURÄQÉNX

„Prvotní cíl je dostat se
do základní sestavy a pak
i na přesilovky. Hokej je
týmový sport a já se budu

snažit, abych
byl jedním
dílem skládačky, která
nám zajistí
dobrou sezónu.“ (son)

46

HRÁČ

VEČERNÍKU OLOMOUCKO VYZVE MISTRA, CHCE SE RVÁT
Semifinálová série s Nymburkem startuje ve středu

THOMAS DUNANS

Dnes vyhlašujeme největší osobnost celé čtvrtfinálové série. Hned dvakrát v řadě dal ve prospěch
týmu svou velkou energii a veškerý um tento
americký legionář. Táhl střeleckou ofenzivu ve druhém poločase utkání číslo 2,
přesnou muškou a šikovnými pasy přispěl k velkému obratu ve třetím zápase,
v němž Olomoucko prohrávalo po první desetiminutovce o čtrnáct bodů. V klíčových dvou zápasech dal
celkově 48 bodů a rozdal jedenáct asistencí.

JAVONTE
DOUGLAS
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Hrubanovi vyšlo pøání
Nymburk, Prostějov (lv) - Bezprostředně po postupu Nymburka prozradil své přání Vojtěch
Hruban, reprezentační opora
nymburských mistrů. A vyšlo mu!
Po postupu Děčína přes Opavu
bylo jasné, že obhájce v semifinále
narazí na BK Olomoucko. „V semifinále bych osobně chtěl Olomoucko, protože se s ním nechci
potkat ve finále,“ prohlásil Hruban.
„Ale víceméně je to jedno, protože
pokud chceme titul, musíme porazit všechny,“ dodal basketbalista
mistrovského celku, který si čekání na začátek semifinále zkrátil
přípravným zápasem proti Hradci
Králové. Nymburk vyhrál 107:82
a právě Hruban dal třiatřicet bodů.

Nedìlní bitva
se šampionem
Prostějov (lv) - Minimálně dva zápasy s Nymburkem čekají basketbalisty
BK Olomoucko na palubovce prostějovského Sportcentra DDM. Třetí
semifinále se bude hrát v neděli 12.
května od osmnácti hodin, to čtvrté
o den později ve stejném čase. „Pochopitelně nevíme, za jakého stavu
se série přestěhuje k nám. Ovšem bez
ohledu na výsledky prvního a druhého zápasu série se budeme snažit
předvést co nejlepší výkon. Myslím, že
celou sezónu jsme fanouškům nabízeli dobrou zábavu a věřím, že do haly
dorazí i ve chvíli, kdy se mistrovský
ročník blíží do finiše. Doma hrajeme
obvykle dobře a to chceme potvrdit
i v ligovém semifinále,“ zve příznivce
sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek.

Pondělí 6. května 2019
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Už do zápasů o medaile dospěla nejvyšší basketbalová
soutěž a ve hře je stále také celek BK Olomoucko. V semifinále hanácký výběr vyzve nejtěžšího možného soupeře – mistrovský Nymburk.
Série se hraje na čtyři výhry, první zápasy jsou na programu ve středu
8. a v pondělí 9. května v Polabí. Doma uvidí prostějovšt příznivci svůj
tým tuto neděli 12. a příští pondělí 13. května. Oba zápasy začnou shodně v 18:00 hodin. Případný sedmý duel by opět hostila nymburská hala.
„Věděli jsme, že tato možnost reálně
Původní zpravodajství
existuje. Nemohli jsme to ale nějak
pro Večerník ovlivnit, takže se jen čekalo, jak doLadislav VALNÝ
padne série mezi Opavou a Děčínem. Vyšel na nás Nymburk a víme, co je to
za soupeře. Mistr, který ještě v sezóně
v lize neprohrál. Ale každá série někdy
končí. Budeme se rvát a věřím, že předvedeme kvalitní basketbal,“ tvrdí před
začátkem semifinálové série kouč BK
Olomoucko Predrag Benáček.
5VąGNDCEGNMGO
V průběhu sezóny Hanáci se soupe è'<$CUMGVDCNN0[ODWTM 




řem odehráli několik kvalitních zápasů.
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vítězství. Tým si moc dobře uvědomu $-1NQOQWEMQ



je, že k případnému úspěchu potřebuje
<VTCEGPÆOÊéG
<ÊUMCPÆOÊéG
podat výkon na hranici svých možností.
  
 0[ODWTM
    0[ODWTM
„Soupeř má dvanáct špičkových hráčů.
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Zdvojené posty bez slabin. Je agresivní
6ąÊDQFQXÆRQMWU[
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po. Pokud chceme uspět, potřebujeme

Foto: www.bkolomoucko.cz

být celých čtyřicet minut maximálně
koncentrovaní. Nemůžeme si dovolit
horší chvilku. Koncentrace se nedá natrénovat, přesto doufám, že ji udržíme
a budeme mít až do koncovky šanci na
úspěch,“ věří Benáček.
Ve vyřazovací části Nymburk prohrál sérii naposledy ve finále v roce
2003 s Opavou. Od té doby se něco
podobného žádnému soupeři nepodařilo zopakovat. Také trenér Olomoucka
si uvědomuje, že porazit největšího ligového favorita čtyřikrát v semifinálové sérii je velký úkol. „Ale na druhou stranu
i nás bude těžké porazit čtyřikrát. Jsme
dobrý tým a chceme to ukázat,“ slíbil
Benáček.

KOOPERATIVA NBL 2018/2019

Do semifinále prošly všechny nasazené týmy
PROSTĚJOV Podle papírových
předpokladů dopadly všechny čtvrtfinálové série Kooperativa NBL.
Postup si vybojovaly týmy, které po
nadstavbě obsadily první čtyři místa
v tabulce. Kromě Olomoucka stačily
čtyři zápasy pouze Nymburku, který
si bez problémů poradil s pražskými
vysokoškoláky.
„Nikdy není snadné porazit stejného
soupeře čtyřikrát v řadě. Pak už je to

o jiných věcech než taktice. Ale sérii
jsme jakž takž zvládli. USK ale patří
kredit za to, jak hrál. Hlavně v posledním utkání nebyla naše obrana
příliš dobrá. V dalších zápasech musíme defenzivu zlepšit,“ řekl po postupu nymburský křídelník Vojtěch
Hruban.
V pěti zápasech postoupili Tuři ze
Svitav v sérii proti Ústí nad Labem.
Rozhodující duel ovládli v poměru

109:71 a po roce opět postoupili
mezi čtyři nejlepší a mají stále šanci na zisk první medaile v historii
klubu. „Myslím, že jsme v sérii byli
o chlup lepší. První čtyři zápasy byly
vyrovnané a mohlo být vše úplně
jinak. Měli jsme dobré úseky a naopak byly i šňůry, kdy jsme dostali 10
bodů v řadě. S tím bychom mohli
mít v semifinále problém. To je takový zdvižený prst, ale jinak jsme

samozřejmě rádi, že jsme postoupili
mezi čtyři nejlepší týmy, což je pro
tento menší klub určitě pozitivní,“
uvedl svitavský rozehrávač Roman
Marko.
Až výsledek sedmého zápasu rozhodl o děčínském postupu v sérii
s Opavou. Soupeři vždy dokázali
vyhrát domácí utkání, což platilo
také v případě rozhodujícího duelu,
v němž se radovali Válečníci. „V sé-

rii to vždy vyhráli domácí fanoušci.
Po většinu našich domácích zápasů
nás táhli ti naši a děčínský tým táhli
zase jeho příznivci. A to rozhodovalo. Pokud jde o poslední zápas,
ve druhém poločase už bylo vidět,
že jsme se trápili, měli jsme hrozné
procento střelby. Bylo vidět, že už
nám chybějí síly na úspěšné dohrání,“ shrnul vypjaté čtvrtfinále opavský Filip Zbránek.
(lv)

32=1É0.$9(Ġ(51Ì.8
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Už ve druhé sezóně se basketbalisté BK Olomoucko probojovali do
zápasů o ligové medaile. Přenesli se
přes počáteční potíže při sehrávání
nového týmu, vyrovnali se i s bilancí čtyř porážek a jediné výhry v posledních pěti kolech nadstavbové
části. Zabrali v tom nejdůležitějším
okamžiku. Na začátku play-off přejeli Pardubice, kterým nedovolili ani
jedno vítězství.

V průběhu celé sezóny se tým postupně
zlepšoval. Zpočátku byly některé výhry
hodně upracované, vítězila vůle a bojovnost, potřebné atributy, které aktuální sestavě rozhodně nechybí. Vítanou
vzpruhou byla medaile z finálového
turnaje Českého poháru, v němž Olomoucko skončilo na třetím místě.
Postupně se ukazoval velký talent
jednotlivých hráčů. Na útočné polovině Hanáci často dominovali. Více

bodů dal v soutěži pouze Nymburk.
Díky tomu nebyly tak patrné i menší
problémy v obraně. Hned sedm týmů
mělo lepší průměr v inkasovaných bodech. Ale i defenziva se s odehranými
zápasy lepšila, což se potvrdilo i ve
čtvrtfinále.
O postup mezi čtyři nejlepší týmy se
zasloužil celý tým. Vyvážený a dobře
namíchaný. Hráči se ztotožnili se svými rolemi, společně usilují o úspěch.

Lídři se můžou spolehnout na náročnou dřinu pracantů, kteří nezáří ve
střeleckých statistikách, vybojují ovšem řadu míčů v obraně, nebo soupeři
znemožní úspěšné zakončení. A když
se obvyklým tahounům chvilkově nedaří, zaskočí bodově jiní střelci.
Zatím úspěšný průběh sezóny je kolektivním dílem. A zásluhu na něm
mají i mladíci Erik Klepač a Lukáš
Sychra. Především získávají zkuše-

nosti, pokud jsou však na hřišti, pravidelně hru osvěží. Poslední ingrediencí
do chutného koktejlu se stal Petr Bohačík. S novými spoluhráči našel okamžitě společnou řeč a vypadá, jako by
v Olomoucku hrál minimálně třetí sezónu. I proto si chuť lahodného mixu
fanoušci užijí v semifinálových duelech. A vzhledem k jeho síle ani tyto
zápasy nemusí být poslední v tomto
ligovém ročníku.

„Na zápasy s bratrem se tìším,“

PROSTĚJOV Hodně pikantní bude semifinálová série
Kooperativa NBL pro Petra Bohačíka (na snímku). Proti bratrovi Jaromírovi už odehrál celou řadu zápasů, tentokrát to bude
ale ve vyřazovací části soutěže, kde mají duely mnohem větší
náboj. „Těším se na to,“ říká pivot, který sestavu BK Olomoucko
posílil krátce před play-off.

pøiznává Petr Bohaèík
nérem, který mi říkal, že očekává bo- ale snažíme se na tom

do toho půjdu naplno. Stejně jako ve jovnost a doskoky. I když ve druhé pracovat. A i proti
EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník čtvrtfinále s Pardubicemi, kde jsem větě zmínil, že když přijde možnost Pardubicím nám

Ladislav VALNÝ
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ƔƔ Napadlo vás na začátku vyřazovací části, že se s bratrem na palubovce potkáte?
„Myslel jsem na to. Bude to zajímavé. Jen je škoda, že k tomuto duelu
nedojde až ve finále, to by už nemělo
žádnou chybu.“
ƔƔ Budete na bratra při případných soubojích ohleduplný?
„Bude to v rámci fair play, ale určitě

hrál a mám tam pořád dobré kamarády.
Před zápasem a po něm můžeme být
bratři a kamarádi, ale během něj jsme
soupeři a tak to musí vypadat. Když
budu muset bráchu zastavit, faul přijde.“
ƔƔ Do kádru Olomoucka jste
přišel především pomoci na doskoku, zatím se vám ovšem daří
i střelecky. Jste tedy maximálně
spokojený?
„Body přišly tak nějak navíc. Po
mém příchodu jsme se bavili s tre-

zakončit, mám být aktivní. Zatím to
vychází. Je to dáno šikovností spoluhráčů. Jure Pelko nebo Thomas Dunans umí dát optimální přihrávku,
pak to už není příliš těžké zakončit.“
ƔƔ V útoku se týmu daří, nebudete mít ale v dalším průběhu
play-off problémy v obraně, kde
dostáváte dost bodů?
„V některých úsecích čtvrtfinálových zápasů jsme v obraně hořeli.
Víme, že nějaké problémy máme,

obrana v určitých pasážích fungovala slušně. Doufejme, že už
se to formuje a bude
se nám pod vlastním
košem dařit.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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HÁZENKÁØI KOSTELCE DEKLASOVALI JULIÁNOV
KOSTELEC NA HANÉ Předposlední domácí zápas aktuální sezóny přinesl házenkářům TJ Sokol Kostelec na Hané HK bezpečné
vítězství rozdílem třídy. Tradičně v neděli před obědem přivítali
jednoho z nejslabších možných
soupeřů Sokol Juliánov, šlo Původní
zpravodajství
o utkání 20. kola 2. ligy mužů
ČR 2018/2019. A vše proběhlo pro Večerník
dle výsledkových předpokladů
31:20 (14:7), což hákáčku zajisti- Marek
lo posun na páté místo skupiny SONNEVEND
Jižní Morava.

HK KNH
SO JUL

31:20

Prvotní fáze duelu byla ze strany
domácích ještě váhavá, řadou technických chyb umožnili protivníkovi
vyrovnat z 2:0 na 3:3. Poté se však
zkoncentrovali a sedmigólovou
šňůrou od 10. do 17. minuty podnikli rozhodující únik - 10:3. Pomohlo
jak zkvalitnění obrany, tak několik
dobrých zákroků brankáře Navrátila,

směrem dopředu favorit těžil z bleskových trháků.
Následné polevení související
i s kompletním prostřídáním sestavy
umožnilo hostům ve zbytku úvodního poločasu držet krok, mladíci
naskočivší z lavičky se nějakou dobu
hledali. To platilo rovněž o startu druhé půle, kdy oživlí Brňané třemi trefami za sebou dotáhli na 15:10. Ovšem
žádné nebezpečí senzační ztráty pohodově rozjetého střetnutí pro kostelecký mančaft nehrozilo.
Hanáci totiž znovu zapnuli na vyš-
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Milan VARHALÍK – TJ Sokol Kostelec na Hané HK

BYLI JSME
U TOHO

/CTGM)TGRN XRTCXQ CLGFGP\LGJQFXQWIÐNčFQUÊV÷,WNK¾PQXC
Foto: Marek Sonnevend

ší obrátky defenzivně i ofenzivně,
přičemž na viditelně slabší jihomoravský soubor nejvíc platily tři věci.
Obranná pozornost, skvěle chytající
Mayer a rychlost v útoku. Když borci TJ dali do svého výkonu všechny
tyhle atributy, válcovali Juliánov nekompromisním způsobem. Tudíž ve
45. minutě skóre poskočilo na 23:12,
o dalších osm minut později dokonce
na 28:14.

Střelecky se nejvíc dařilo čtveřici Popelka, Dostál, L. Varhalík a Podhrázský, v této fázi souboje to šlo i výše
zmíněné omladině. Jen škoda, že
v závěru jasně vedoucí tým neudržel
úroveň své hry, čehož do té doby nestíhající outsider využil ke koncové
korekci. Místo pořádného debaklu si
tak odvezl relativně přijatelnou porážku o jedenáct kusů 31:20.
Tuto neděli je na programu derby

„V úvodu jsme chvíli měli zase blackout, když jsme soupeře pustili z 2:0 na
3:3. Naštěstí pak kluci začali znovu hrát a rychle získali větší náskok, hodně
toho chytil Pavel Navrátil. V útoku jsme ale neproměnili spoustu šancí
a místo poločasového vedení třeba o patnáct gólů, na což byl Juliánov zralý,
to bylo o přestávce jen rozdílem sedmi. Každopádně velký prostor dostali
všichni mladí hráči, kteří potřebují sbírat zápasové zkušenosti a zkoušet
to v soutěžních utkáních, nejen na tréninku. Celkově jsme si toho dnes
víc vyzkoušeli včetně jiné obrany než obvykle, s ohledem na kompletní
prostřídání sestavy však byla druhá půle dost vyrovnaná. A to ještě předvedl
spoustu výborných zákroků v bráně Honza Mayer poté, co jsme měli problémy s bráněním hostujících přihrávek do pivota. Pozitiva jsou bezpečné
vítězství o jedenáct gólů, byť jsme mohli vyhrát ještě víc, že se výrazně zapojil do hry každý člen týmu a skoro všichni aspoň jednou skórovali.“
v Prostějově, jak se Kostelečané cítí? me kvalitní házenou a odvezeme dva
„Ať nás hlavně přijedou podpořit body,“ předesílá Milan Varhalík, kouč
fanoušci, kterým moc děkujeme za kosteleckých házenkářů.
dnešní podporu. A my určitě zkusíme
Statistiky z utkání, ostatní
rivala na jeho hřišti porazit. Sokolu II
výsledky a průběžnoutabulku
se na jaře docela daří, proto nesmíme
najdete na straně 26
nic podcenit. Já věřím, že předvede-

'<I0H½F<G[1<=PGFPF<IJIÑMI@ü@nÁHh c0½PUDGRVWzHPL]GUDYÉXPRzQLORnávrat
KOSTELEC NA HANÉ Jan Smékal coby úderná spojka kosteleckého házenkářského mužstva
bojuje o titul nejlepšího kanonýra
jihomoravské skupiny druhé ligy,
po osobně čtyřgólové první půli
však skoro celou druhou proseděl
na lavičce. Aby si mohli pořádně
zahrát mladí parťáci. Je sympatické, že mu tohle nevadilo, naopak
rozhodnutí trenérů sám od sebe
pochválil. A především byl rád za
jasný triumf 31:20.

Marek SONNEVEND
yy Hodně pohodové střetnutí,
že?
„Jo, bylo to úplně v pohodě. A hlavně se na hřiště dostali na dlouhou
dobu mladí kluci, kteří jindy ve vyrovnaných utkáních nemají tolik
prostoru. Já jako lídr jsem dost času
proseděl na lavičce, ale vůbec mi to
nevadí, protože míň ostřílení spoluhráči potřebují získávat zápasové
zkušenosti. Což se tentokrát povedlo, a navíc jsme bezpečně zvítězili.“
yy Nemrzí vás přesto aspoň trochu menší porce minut v duelu,
když osobně můžete dosáhnout
na korunu krále střelců celé soutěže?
„Tohle mi fakt nevadí, já tabulku
kanonýrů nijak neřeším. Spíš mě

moc netěší celková tabulka mužstev,
kde jsme před byli až šestí a já před
sezónou i během ní věřil v umístění
do třetí pozice. Bohužel jsme nějaké body zbytečně poztráceli jak na
podzim, tak na jaře. A pohybujeme
se v pořadí níž, než bychom mohli.
Což mě mrzí, protože nejdůležitější
pro mě vždycky je týmový úspěch.
Že možná vyhraju nejlepší střelce je
sice pěkné, ale mnohem radši bych
byl za konečné umístění na bedně.“
yy Projevuje se v tomhle právě
omlazení, kdy za poslední roky
uzavřeli kariéru všichni nejzkušenější spoluhráči?
„Určitě to hraje svou roli, nezkušenost mladých se hlavně v rozhodujících momentech těžkých zápasů
projeví. Nejvíc asi tím, že často nezvolí vhodné řešení herních situací.
Tím však na ně nechci nijak nadávat,
protože všichni jsme někdy v mužích začínali a zkušenosti musí každý
postupně nabrat. Důležité je, aby si
nechali poradit od trenérů, z jednotlivých utkání se dokázali poučit.
My v Kostelci teď prostě procházíme
takovým omlazovacím obdobím,
kluci se můžou zlepšovat a do budoucna z toho třeba budeme těžit.“
yy Máte před sebou derby v Prostějově. Co od něj očekáváte?
„Důležitý je každý zápas, ale der-

kFK\W½QÉDPÕzXKU½W]DMHGHQWÙPVHV\QHPp

by samozřejmě dvojnásob. (smích)
Doufám, že to bude hezká podívaná
pro fanoušky, že předvedeme dobrý
výkon a odvezeme vítězství. Uvidí
se, v jaké sestavě soupeř nastoupí,
jestli na nás přijedou mladí Flajsaři. PROSTĚJOV I ve čtyřiačtyřiceti letech dokáže Zdeněk Micka zachytat
V každém případě se moc těšíme.“
jako z partesu. Po zdravotních problémech z minulých let teď občas
vypomáhá v bráně prostějovských
házenkářů a včera to byl právě
zkušený gólman, který se značnou
měrou podílel na těsném skolení
favorizované Telnice 29:28. Navíc
má v mužstvu syna Vojtěcha, jehož
místy dost ostře péruje...
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SONNEVEND
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Foto: Marek Sonnevend

yyBezprostředně po skončení duelu
jste nevypadal moc spokojeně. O pět
minut později už převládá radost?
„Samozřejmě ano, porazit Telnici
gólem v poslední sekundě je úžasné.
Vzhledem k průběhu utkání se spoustou ztracených míčů a chyb to však bylo
zbytečné drama, které jsme se štěstím
vybojovali. Bez tolika vlastních hrubek

určitě šlo zvítězit větším rozdílem.“
yyCo ve vypjatém závěru rozhodovalo?
„Herní ukázněnost kluků při úplně posledním útoku. Pomohlo, že trenér zastavil hru oddechovým časem a řekl, co
je potřeba ve zbývajících deseti vteřinách
udělat. Chlapi to pak skvěle provedli, díky
tomu máme vydřené vítězství.“
yy Proč jste se vlastně vracel k aktivní kariéře?
„V uplynulých letech jsem měl vážnější
zdravotní problémy, ale teď se můj stav
zlepšil natolik, že jsem se mohl vrátit
k chytání. Za což jsem rád, pořád mě
házená baví. Akorát ve svém věku vydržím vždycky jen poločas a pak už šlapu vodu, je to pro mě náročné. Pokud
se mi přesto podaří pomoct mančaftu,
mám radost. Stejně jako z možnosti
nastupovat za jeden tým se synem
Vojtou, což jsem si hodně přál. Musím
však říct, že obecně mi u dnešních mladých schází někdy víc bojovnosti, touhy nechat na hřišti absolutně všechno.“
yy Čeká vás derby s Kostelcem. Jak
vy osobně jej prožíváte?
„Pro nás Prostějováky to bude určitě
vyhrocené a prestižní, ale v rozumné

<FGP÷M/KEMC XéGTXGPÆO UGUPCåÊ
\NKMXKFQXCVwCPEK6GNPKEG
Foto: Marek Sonnevend

míře. Pochopitelně chceme doma vyhrát, ale jinak moc nevím, co očekávat. Derby jsem totiž dlouho nehrál,
mladší kostelecké kluky tolik neznám
a oni zase neznají mě. Přeju si dobré
utkání v duchu fair play, ohledně výsledku je podle mě všechno otevřené.
Uvidíme.“
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PROSTĚJOV Veledůležitý krok
k obsazení konečné sedmé příčky ve 2. lize mužů ČR 2018/2019
udělali včera odpoledne házenkáři
TJ Sokol II Prostějov. Na vlastním
hřišti vítězně zvládli těžký duel 20.
XGXÚUMQMW \CUG×ąCFQXCNVGNPKEMÚEGNGM\CU[RCN
kola soutěže proti Sokolu Telnice, -CPQPÚT5QMQNC++,KąÊ-QUKPC
FGXÊVKIÐN[
Foto: Marek Sonnevend
když silného soka z popředí tabulky zdolali nejtěsnějším poměrem A jakmile soupeř přece jen víc odskočil ztrátami (13:15) zapříčinil, že první
29:28 (14:15) díky rozhodující tre- na 4:8, zlepšili se konečně i domácí.
poločas těsně vyhrál favorit.
fě pouhou sekundu před koncem! Zabrali na obou koncích palubovky, Vyrovnaná přetahovaná pokračovala
v útoku se rozstřílel Kosina, obrana také po obrátce. Oba týmy střídaly kvaMarek SONNEVEND začala fungovat o poznání účinněji, litní momenty s hodně nepovedenýStart do utkání však měli Hanáci mi- rozchytal se veterán mezi tyčemi Z. mi, skóre se několikrát přehouplo ve
zerný, během několika úvodních minut Micka. Díky tomu všemu dohroma- prospěch jednoho i druhého družstva
nakupili hromadu technických chyb dy výběr „dvojky“ nejprve srovnal na (18:20, 21:20, 23:24). Prostějované
často až školáckého rázu. Jedině fakt, 11:11 a čtyři minuty před přestávkou se drželi v zápase hlavně díky zákrože se herně moc nedařilo ani hostům, dokonce otočil na 13:12. Jen další vý- kům Z. Micky + ofenzivě rozložené
udržovali skóre v přijatelné ztrátě (3:4). padek zaviněný novými zbytečnými na větší počet plejerů, neboť ke kano-

nýru Kosinovi se přidali ještě Čelovský, Hacura či Jurečka.
Přesto se kvůli opakovaně laciným minelám dostal Sokol II na pokraj porážky
poté, co šest minut před závěrečným
klaksonem ztrácel 24:26. Podobně jako
v minulé domácí bitvě s Velkým Meziříčím se ale podařilo urvat infarktový závěr. Po výborném obratu na 27:26 sice
Černíčkovi svěřenci nesmyslně ve vlastní přesilovce ztratili vedení 28:27 a navíc

Telnickým umožnili třicet sekund před
vypršením času zdánlivě poslední útok.
Ti však svou ranou minuli bránu, načež
za stavu 28:28 zbývalo deset sekund na
dobytí cenného triumfu. Kosina chytře
uvolnil do křídla Jurečku, který šikovným
přehozem přesně k tyči v čase 59.59 euforicky rozhodl – 29:28!
Mužstvo se tak perfektně naladilo na
nedělní derby. „Příště nastoupíme zase
doma s Kostelcem, na což se všichni

moc těšíme. A vzhledem k tomu, že
jsme během letošní sezóny zdolali ve
své hale skoro všechny celky z horní
poloviny tabulky, nejsme rozhodně
bez šance ani proti rivalovi. Toužíme
ho po dlouhé době porazit,“ netají ambice Tomáš Černíček, kouč prostějovských házenkářů.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku
najdete na straně 26

Pozápasové hodnocení trenéra
7RP½v¤(51©¤(.7-6RNRO,,3URVWÈMRY
„Byla to loterie až do úplného konce a zvítězilo šťastnější mužstvo. Na to, že je Telnice druhá a hraje o postup do první ligy,
nepředvedla nic extra. A kdybychom se vyvarovali velkého počtu technických chyb – hlavně zbytečných ztrát míče – mohli
jsme vyhrát i klidněji. Na druhou stranu dva takhle vybojované body doma se hodně cení a jakým způsobem jsme je urvali, na
to se historie neptá. Překonali jsme vyloženě špatný začátek, kdy kluci během úvodních sedmi minut šestkrát doslova darovali
soupeři balón. Potom jsme výkon zlepšili, dokázali se dotáhnout a zbytek zápasu už byl vyrovnaný. Skóre se přelévalo ze strany
na stranu, rozhodoval až závěr. Ten jsme navzdory některým dalším zaváháním zvládli lépe než hosté, dát vítězný gól v poslední
sekundě je samozřejmě euforie. Výsledek mě těší tím víc, že jsme i v dost nekompletní sestavě potvrdili výhru z Olomouce a výrazně se přiblížili konečnému sedmému místu v soutěži. Největší pochvalu zaslouží ostřílený brankář Zdeněk Micka, gólově se
vedle Jirky Kosiny prosazovali rovněž Honza Čelovský, Martin Hacura a David Jurečka včetně rozhodující trefy.“
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Marek
SONNEVEND
Předminulý víkend 27. a 28. dubna se
tak zopakoval úspěšný model z loňska,
kdy stejné dějiště hostilo národní šampionát školní mládeže 2018 i extraligový duel elitní kategorie. Tentokrát
mužský výběr détéjéčka sdružující
borce z celé Jihomoravské oblasti přivítal v rámci před rokem vzniklé nové
soutěže tým Opavy, jehož sestavu pro
změnu tvořili rohovníci celé Severomoravské oblasti. „Zaměřujeme se na
práci s mladými a v současnosti nemáme tolik dospělých boxerů, abychom
jako klub sami dali dohromady mančaft pro ligové utkání. Pokud ale můžeme využít muže z víc oddílů celé ob-
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nejúspìšnìjší kluby na mèr kadetù a kadetek 2019
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příznivců, kterým aspoň čas od času
chceme nabídnout nějakou zajímavou akci stojící za návštěvu a zhlédnutí. Věřím, že mužské utkání s Opavou pro ně bylo solidním zážitkem,
stejně jako kadetské mistrovství. Také
během něj se totiž odehrála řada atraktivních bitev, byť mládežnických,“ řekl
šéf prostějovského boxu.

Partě lidí okolo něj a hlavního trenéra talentů DTJ Martina Klíče se tak
v rámci možností daří box udržovat
v povědomí místní širší veřejnosti.
„Tohle sportovní odvětví nám není
lhostejné, naopak nám na něm moc
záleží. Proto se pouštíme do projektů, o nichž si myslíme, že mají smysl
a k něčemu pozitivnímu mohou

jak se v prostěějoově boxxovvalo....
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Praha

zápasy vyjdou lépe, zatímco jiné například po technické stránce tolik nenadchnou, což je u méně ostřílených
chlapců logické. Ovšem podstatný
význam pro ně má, že potkávají výkonnostně srovnatelné soupeře, proti
kterým se obouchají. A motivace je
drží u tradičního bojového sportu,“ vyložil Novotný, o co jde především.
Další nezanedbatelný důvod, proč
jsou lidé z vedení prostějovského
boxu pořadatelsky i jinak aktivní, vidí
někdejší úspěšný bijec a nyní kouč ve
fanoušcích. „Ve městě i celém regionu
je nemálo početný okruh boxerských

zlato
UVąÊDTQ
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Sokolov
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lasti, dá se s tím už něco dělat. Na téhle
filozofii funguje Moravskoslezská liga
coby ekonomicky ne tolik nákladná
a přitom dostatečně kvalitní soutěž,“
objasnil smysl zápolení na nižší úrovni
šéftrenér BC Petr Novotný.
Úroveň všech jednotlivých střetnutí možná nedosahuje špičkových
extraligových parametrů, což však
bývalého top rohovníka nijak netrápí. „Prioritou Moravskoslezské ligy
je, aby tam dostávali šanci mladší kluci,
kteří se potřebují vyboxovat a nabrat
zkušenosti v soutěžních soubojích
určité odpovídající kvality. Některé

1 1 1 1

8GUGNÊ
8UGVÊP

6TGPÆąKDQZW$%&6,2TQUV÷LQX2GVT0QXQVPÚ XRTCXQ C/CTVKP-NÊé XNGXQ UG
UXÚOK×UR÷wPÚOKUX÷ąGPEKtOGFCKNKUV[\FQO¾EÊJQ/è4MCFGVčCMCFGVGM
Foto: Marek Sonnevend
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PROSTĚJOV Alespoň několikrát ročně se boxerský
oddíl BC DTJ Prostějov hlasitě přihlásí o slovo v celostátním měřítku. Nejen
výsledkově, ale i organizačně. Zatím poslední takový
případ nastal o prodlouženém víkendu na konci dubna, kdy ve Společenském
domě proběhly hned dvě
tuzemsky významné akce současně: Mistrovství
republiky kadetů a kadetek 2019 a zápas 2. kola
Moravskoslezské ligy družstev mužů 2019. Večerník
u toho nemohl chybět a poté, co jsme vám v minulém
čísle přinesli podrobnou
reportáž, přinášíme dnes
exkluzivní ohlédnutí.

vést. Včetně například snahy ovlivnit
i dění v České boxerské asociaci tak,
aby celý náš sport šel nahoru, nikoliv dolů. Máme radost, že se to snad
krůček za krůčkem daří rovněž díky
podpoře všech našich partnerů v čele
se statutárním městem Prostějov
a Olomouckým krajem,“ poděkoval
na závěr Petr Novotný.
4x foto: Marek Sonnevend
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Martin Klíč: „Doma jsme završili skvělou bilanci
medailí z letošních mládežnických šampionátů ČR“
PROSTĚJOV Martin Klíč (na
snímku) byl v minulosti kvalitním boxerem, aby se okamžitě po
skončení aktivní kariéry stal trenérem. Podobně jako jeho klubový parťák z BC DTJ Petr Novotný.
Klíč se přitom prioritně zaměřuje
na péči o prostějovskou rohovnickou mládež a ze své pozice jejího hlavního kouče Večerníku po
skončení domácího MČR kadetů
a kadetek 2019 odpověděl na několik otázek.

Marek SONNEVEND
ƔƔ Do šampionátu jste nasadili
tři svěřence, jsou z toho dvě zlata
a jedno stříbro. Spokojenost?
„Samozřejmě, a velká. Dá se říct maximální. I když Viktor Raškovský
na titul nedosáhl, zatímco Filip Jílek
a Pavlína Jančiová ano. Každopádně
všichni tři prokázali, že ve svých váhových kategoriích patří mezi absolutní
českou špičku. Úspěch si jednoznač-

ně zasloužili a právem ho také vybojovali.“
ƔƔ Líbily se vám jejich výkony?
„Ano, předvedli odpovídající kvalitu. Všichni tři mají talent a zároveň
poctivě makají na trénincích, což
se následně projeví. Filip po loňském stříbru na mistrovství školní
mládeže hodně toužil napodruhé
tady doma získat titul a suverénně
si za ním šel, o jeho triumfu nebylo žádných pochyb. Pavla při své
premiéře na MČR výborně zvládla
jediný rozhodující zápas o všechno
a tím ukázala, na co má. Viktorovi
před rokem šampionát utekl kvůli
nemoci, tím větší měl motivaci letos.
Pochopitelně škoda, že po krásném
vyřazení největšího favorita prohrál
vinou jednoho inkasovaného úderu
finále, ale takový je box. K vítězstvím
se musí dojít přes porážky.“
ƔƔ Můžete stručně zrekapitulovat tři mládežnické přebory
absolvované za poslední měsíc?

„Myslím, že z našeho pohledu
dopadly výborně. Vždyť v součtu
mistrovství republiky školní mládeže, kadetského i juniorského
jsme posbírali pět zlatých medailí, jednu stříbrnou a tři bronzové!
V podstatě každý, kdo šel do boje,
si sáhl na placku, polovina došla
až k titulu. Například v holkách
máme už čtyři odchovankyně,
které se loni a letos staly českými
šampionkami v různých věkových
kategoriích. Obecně je snad jasně
vidět, že jsme týmovou prací opakovaně schopni vychovat mladé
boxery i boxerky do nejužší národní špičky.“
ƔƔ Máte z mistrovství dobrý pocit též po organizační stránce?
„Rozhodně jo. Vcelku pravidelně
pořádáme různé akce, za poslední
roky jsme nasbírali nějaké zkušenosti a dá se říct, že je úspěšně využíváme. Samozřejmě to všechny, kdo se
na organizaci podílí, stojí spoustu

Prostějov (son) - Nezbytnou součástí mistrovství republiky kadetů a kadetek 2019 bylo i slavnostní předávání
medailí po finálových duelech všech
váhových kategorií. Ceremoniálu se
pokaždé ujala některá z přítomných
významných osobností. A několikrát
nejlepším boxerům či boxerkám
osobně gratuloval také náměstek primátora statutárního města Prostějova
Jan Krchňavý. „Velice si vážíme dobré
spolupráce s městem, podpory našich
akcí i celkové činnosti ze strany prostějovského vedení,“ zdůraznil šéftrenér
pořádajícího oddílu BC DTJ Prostějov Petr Novotný.

Speciální ocenìní
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práce, energie, nervů i úsilí, ale má to
svůj smysl. Spokojenost účastníků
a diváků je pro nás největší odměnou, současně také motivací dělat
další významné akce v budoucnu.

Každého včetně našich sponzorů
a partnerů, za jejichž podporu moc
děkujeme, můžeme ujistit, že něco
zajímavého opět zorganizujeme.“
(úsměv)

Prostějov (son) - Na závěr vydařeného šampionátu organizátoři
slavnostně udělili rovněž čtveřici
speciálních cen, pro což vyhradili
ještě jeden mimořádný ceremoniál
navíc. A kdo se dočkal tohoto uznání? Nejtechničtější boxer MČR
Nikolas Gábor z Mostu, nejbojovnější rohovník mistrovství Kristian
Hodovanets z Prahy, nejlepší rozhodčí akce Zdeněk Plíva z Prostějova a nejlepší lékař třídenního klání
Jindřich Polanský. „Chtěli bychom
ještě jednou moc poděkovat všem,
kteří se na kadetském mistrovství
republiky i zápasu Moravskoslezské
ligy mužů mezi Prostějovem a Opavou jakkoliv organizačně podíleli,“
vzkázal Novotný.

